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PREDGOVOR
Prvi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Dobra praksa u drumskom
saobraćaju i transportu”, nastao je sinergijom entuzijasta nastavnika na studijskim
programima osnovnih i master studija u oblasti drumskog saobraćaja i transporta i
ostalih zaposlenih u Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd, koja je prepoznala razmenu dobre prakse kao metod i mogućnost unapređenja primenjivih
znanja i dala podršku ovoj ideji. Skup predstavlja integraciju visokog strukovnog i
akademskog obrazovanja i dobre prakse u najvažnijim oblastima saobraćaja, transporta i logistike koje su prikazane kroz 6 tematskih celina – sekcije Skupa: Transport, logistika i špedicija, Javni prevoz putnika, Bezbednost saobraćaja, Regulisanje i planiranje saobraaja, Motorna vozila i Obuka kandidata za vozače i osposobljavanje vozača.
Prvi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Dobra praksa u drumskom
saobraćaju i transportu” organizovan je uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije, Konferencije akademija strukovnih studija
Srbije, Privredne komore Srbije, Agencije za bezbednost saobraćaja, gradskih sekretarijata grada Beograda za saobraćaj i javni prevoz i tri poslovna udruženja: Srbijatransport, Međunarodni transport i Privredna komora autoškola Srbije.
U radu Skupa učestvuju profesori, saradnici i studenti: Saobraćajnog fakulteta i
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Vojne akademije Univerziteta odbrane, Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, Akademije strukovnih studija Kosovsko Metohijska, Akademije
strukovnih studija Šumadija i Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom
Sadu, kao i nastavnici iz pet srednjih saobraćajnih škola.
Zbornik obuhvata 83 pozitivno recenzirana rada od strane po dva recenzenta, koji
predstavljaju značajnu vrednost u kontekstu cilja Skupa da se ostvari razmena
znanja, rezultata istraživanja i iskustava stručnjaka iz privrede, istraživačkih i visokoškolskih ustanova koji dele zajednički interes u oblasti obrazovanja strukovnih i akademskih inženjera drumskog sobraćaja. Za Skup je pripremljeno i izloženo 8 radova
po pozivu iz svih oblasti koje su obuhvaćene tematskim celinama Skupa.
Značajan cilj koji je postignut na ovom Skupu je i motivisanje studenata za pisanje
stručnih radova. U Zborniku se nalazi 10 radova studenata osnovnih i master strukovnih studija, odnosno doktorskih studija, a pored toga u 10 radova studenti su koautori sa nastavnicima ili starijim kolegama.
Zbornikom radova Prvog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem
„Dobra praksa u drumskom saobraćaju i transportu” obuhvaćen je presek aktuelnog stanja u tematskim oblastima Skupa i predstavljene su vizije, smernice i predlozi
za dalji naučni i stručni razvoj. Data su i konkretna rešenja dobre prakse privrednih
subjekata, visokoobrazovnih i istraživačkih ustanova u predmetnoj oblasti.
Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd zahvaljuje se svim prijateljima
Skupa koji su pružili materijalnu podršku i na taj način dali veliki doprinos u njegovoj
organizaciji. Takođe, posebnu zahvalnost treba izraziti autorima radova na trudu i
želji da prikažu svoje radove široj javnosti, kao i recenzentima, članovima Programskog i Organizacionog odbora na posvećenosti i požrtvovanosti koja je kao rezultat
imala uspešnu organizaciju Prvog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Dobra praksa u drumskom saobraćaju i transportu”.
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TRANSPORT,
ŠPEDICIJA I LOGISTIKA

LOGISTIČKI IZAZOVI I TRENDOVI
Milorad Kilibarda1, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Apstrakt: U radu su sagledani najvažniji izazovi i trendovi koji se postavljaju pred logistiku i lance
snabdevanja i koji će bitno uticati na logistička rešenja, u narednim godinama i decenijama.
Predstavljeni su ključni izazovi kao što su: zahtevi i potrebe tržišta, ekonomska kriza i inflacija,
poremećaji u lancima snabdevanja, e-tgovina i digitalizacija poslovanja, nedostatak radne snage,
zahtevi za održivim logističkim rešenjima i demografske karaktersitike stanovništva. Navedeni izazovi
generišu i određene logističke trendove i rešenja koji su uglavnom vezani za područja: izgradnje i
uspostavljanja rezilijentnih logističkih sistema i lanaca snabdevanja, kreiranja i uvođenje novih
logističkih servisa i rešenja, digitalizaciju i automatizaciju logističkih procesa, privlačenje i
zadržavanje talenata i radne snage, primenu veštačke inteligencije, mašinskog učenja i napredne
analitike u lancima snabdevanja.
Ključne reči: logistika, lanci snabdevanja, izazovi, trendovi, rešenja

LOGISTICS CHALLENGES AND TRENDS
Abstract: The paper examines the most important challenges and trends facing logistics and supply
chains which will significantly affect logistics solutions in the coming years and decades. Key
challenges were presented such as market demands and needs, economic crisis and inflation, supply
chain disruptions, e-commerce and business digitalization, labor shortages, demands for sustainable
logistics solutions, and demographic characteristics of the population. These challenges generate
certain logistics trends and solutions that are mainly related to the following areas: development and
establishment of resilient logistics systems and supply chains, creation and introduction of new
logistics services, and solutions, digitalization and automation of logistics processes, attracting and
retaining talents, and workforce, implementation of artificial intelligence, machine learning, and
advanced supply chain analytics.
Keywords: logistics, supply chains, challenges, trends, solutions
1. UVOD
Logistika se smatra relativno mladom naučnom disciplinom i poslovnom filozofijom. Ozbiljnu
pažnju naučnika i privrednika privlači tek u drugoj polovini dvadesetog veka. Međutim, može se reći
da je logistika bila prisutna kroz čitavu ljudsku istoriju. Brojni su istorijski zapisi, koji svedoče da su
se određeni logistički poslovi i saznanja iz logistike koristila (uglavnom za pripremu i korišćenje
vojnih aktivnosti), mnogo pre nego se logistika kao nauka počela izučavati. Logistika je na određeni
način bila prisutna i u prvim seobama naroda, prvim ratovima i prvoj trgovini. Veliki svetski putnici
i osvajači, kao što su: Kolumbo, Magelan i Aleksandar Veliki oslanjali su se na logistiku, kako bi
širili teritoriju i nalazili kraće trgovačke puteve. Zahvaljujući dobroj logističkoj organizaciji
kartaginski general Hanibal je uspeo da sa 30000 vojnika, konja i slonova, pređe Alpe iz Francuske
1
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u Italiju, i ostvari pobedu nad Rimljanima [2]. Vinzatijski car Leon “Mudri“ (886-911) uveo je
logistiku u vojnu doktrinu, gde je izdvojio tri veštine ratovanja: strategiju, taktiku i logistiku.
Logistiku je vezivao za prostor, vreme i resurse.
Oko 1670. godine Luj XIV u vojnim dokumentima je koristio pojam logistike, vezano za snabdevanje
vojničkih trupa potrebnim materijalima, kao i transportne podrške premeštanju trupa, naoružanja,
opreme, hrane i slično, s jednog položaja na drugi. Oficiri koji su se bavili smeštajem i snabdevanjem
vojske materijalnim sredstvima dobijaju čin (titulu, zvanje) “Marechal des Logis“. Prema određenim
autorima, značajnija primena logistike u vojnoj strategiji, vezana je za Napoleonovo doba, logistiku
i logističke veštine prvi je upotrebio švajcarac Henri Žomini (Baron Antoine Henry Jomini, 17791869. godina), general francuske, a kasnije i ruske vojske (osnovač Vojne akademije u Peterburgu).
U svom delu “Kratak prikaz veštine ratovanja“, čitavo poglavlje je posvetio logistici, kao sinonimu
za uspešnu organizaciju snabdevanja armije i pozadinskog obezbeđenja fronta. Ovaj general je 1838.
godine razvio teoriju ratovanja na bazi jedinstvene strategije, kopnene taktike i logistike. Krajem XIX
veka izraz logistika počinje da se koristi i u SAD, gde se u njihovoj vojničkoj literaturi koristi izraz
“logistics“, koji se odnosi na vojnu službu pozadine, odnosno nauku o pozadinskoj vojnoj službi, tj.
transportu i snabdevanju. Za vreme Drugog svetskog rata reč logistika je bila često u upotrebi pri
planiranju u upravljanju procesima popunjavanja i snabdevanja savezničkih trupa. Rešavani su vrlo
složeni logistički problemi, a sa njihovim rešavanjem formulisana je i moderna koncepcija vojne
logistike. I u svim kasnijim ratovima i vojnim akcijama logistika je bila presudna veština, od koje je
u velikoj meri zavisio ishod vojnih intervencija. Tako je, na primer, rat u zalivu nazvan “logistički
rat“, jer su logističke operacije bile presudne za uspeh američkih trupa u “Pustinjskoj oluji“. [10]
U civilnom i privrednom sektoru, logističke veštine ozbiljnije počinju da se primenjuju, tek od 50tih godina XX veka. U evropskim okvirima uvođenje ove nove discipline prvobitno je započelo u
oblasti rešavanja problema plasmana robe (fizičke distribucije) na tržište, da bi se kasnije proširila na
nabavni i proizvodni sektor. Poslednjih decenija dvadesetog veka logistika doživljava intenzivniji
razvoj i definitivno postaje sastavni deo prakse u svakom preduzeću. Logističku praksu karakterišu
stalne promene koje imaju za cilj da se obezbedi što bolje prilagođavanje zahtevima tržišta, a time i
bolja pozicija na njemu. S obzirom na karakter zadataka koje logistika realizuje, a koji se pre svega
odnose na servis, pouzdanost/tačnost i fleksibilnost isporuke robe u novim uslovima poslovanja
logistika kao tzv. support-funkcija u preduzećima dobija vodeću poziciju kao instrument u
savladavanju otpora tržišta preko koga se može postići vodeća pozicija na tržištu [8] .
2. EVOLUTIVNI RAZVOJ LOGISTIKE
Evolutivni razvoj logistike u privredi karakteriše više faza, kroz koje su logistički sistemi neprekidno
proširivali funkcije i zadatke. U svojoj evoluciji brzo su “prerastali” jedan razvojni stadijum i prelazili
u drugi. Od logističkih zadataka vezanih za pojedinačno radno mesto, što je karakteristično za 50-te
godine prošlog veka, stiglo se do današnjih kompleksnih funkcija i zadataka u globalnim logističkim
mrežama i lancima snabdevanja (Slika 1) [9].
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Slika 1. Evolutivni razvoj logistike u privredi
Izvor: Kilibarda M. (2017)

U prvim decenijama privredne primene, logistika i logistički princip su uglavnom bili vezani za
racionalizaciju i upravljanje pojedinim tehnološkim aktivnostima i operacijama, vezanim za određeno
radno mesto, službu ili odeljenje. Početkom osamdesetih godina prošlog veka, svetske kompanije
uviđaju suštinu i značaj logistike i potrebu uvođenja logističke funkcije, kao upravljačke komponente
koja povezuje i integriše nabavku, proizvodnju, marketing, plasman i prodaju. To je period kada se
shvatilo da dalje zadržavanje logističkih funkcija pod “kapom” različitih organizacionih celina, vodi
samo povećanju ukupnih troškova i da parcijalne optimizacije ne obezbeđuju optimalna rešenja
celokupnog sistema. Logistika se formira kao poslovna funkcija, ravnopravna sa svim ostalim
funkcijama preduzeća, koja obuhvata sve aktivnosti vezane za planiranje, upravljanje i kontrolu
protoka materijalnih i uslužnih proizvoda.
Poslednje tri decenije dolazi do značajnog proširenja logističkih funkcija, gde su logistički sistemi
orjentisani ka realizaciji kompleksnih tokova i lanaca. Logistika prevazilazi granice jednog
preduzeća, a lanci snabdevanja objedinjuju različite makro, meta i mikrologističke sisteme. Ovi
sistemi realizuju različite logističke procese i aktivnosti od momenta poručivanja, preko pakovanja,
formiranja tovarnih jedinica, rukovanja, transporta, skladištenja, držanja zaliha i isporuke robe
krajnjem potrošaču. Kroz lance snabdevanja integrišu se sve komponente lanca vrednosti kompanije
(od nabavke i dopreme sirovina, proizvodnje, distribucije, plasmana i prodaje proizvoda). U stvari,
novi strateški koncept i filozofija integrisanog upravljanja obuhvataju sve tokove, procese i aktivnosti
od mesta i vremena nastanka do mesta i vremena zadovoljenja logističkih zahteva, uz dodavanje
vrednosti materijalnim i/ili uslužnim proizvodima duž logističkog toka. To je jedan kontinualan
proces upravljanja koji eliminiše granice među članovima lanca uz obezbeđenje potpune
transparentnosti svih procesa, ali i koji je usmeren na totalni kvalitet proizvoda i usluga, ukupne
troškove za potrošača, obavezno planiranje svih aktivnosti, podelu rizika na članove lanca, partnerski
odnos, timski rad i stvaranje logističkih alijansi kao organizacionih pretpostavki integrisanog
upravljanja.
Danas se integracija odvija u okviru globalnih logističkih mreža, koje objedinjuju različita
proizvodna, trgovačka, uslužna, transportna i špediterska preduzeća, logističke centre, robne
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terminale, distributivne, skladišne i pretovarne sisteme, logističke operatore i provajdere, berze
transporta, telematske sisteme i dr. Ovi entiteti imaju svoje specifičnosti, različite zahteve, interese,
ciljeve i poslovne strategije. Obično su prostorno dislocirani u različitim regionima, državama i
kontinentima, a istovremeno pripadaju različitim logističkim mrežama. Sve ovo jasno ukazuje na
potencijalne konfliktne situacije i izrazitu kompleksnost logističkih procesa i aktivnosti. Da bi
uspešno odgovorili na složene zahteve i zadatke privrede i tržišta logistički sistemi primenjuju
različite razvojne koncepcije i strategije, kao što su: just-in-time, make-or-buy, insourcing,
outsourcing, supply chain management, logistički provajderi, koncepcije city logistike, povratna
logistika i dr. Zavisno od usvojene strategije logistički sistemi razvijaju različitu strukturu funkcija,
zadataka i ciljeva, primenjuju različite logističke i informatičke tehnologije, menadžment i marketing
koncepte, sisteme vrednosti, znanja i procedure.

Slika 2. Globalni lanac snabdevanja – Prilagođeno prema
Izvor: Southern N.R. 2011 [10]

Sa razvojem logistike i logističkih potreba, tekao je i razvoj provajdera logističkih usluga. Na samom
početku razvoja logistike korisnici su posedovali skladišta i vozne parkove za sopstvene potrebe. Do
osamdesetih godina prošlog veka, ovo je bio opšti trend. Korisnici su u izuzetno velikom broju
slučajeva samostalno obavljali logističke aktivnosti, uz minimalno angažovanje davalaca usluga sa
strane. To su uglavnom bile špediterske i transportne kompanije, javna skladišta i sl. Iz ovih
kompanija se razvijaju logistički provajderi, kao specijalizovane logističke kompanije koje su
sposobne da ponude i pruže kompletnu i kvalitetnu logističku uslugu. Razvoj logističkih provajdera
je prolazio kroz različite faze, gde se pojavljuju različiti poslovni modeli i tipovi logitičkih provajdera,
kao što su (slika 1): 1PL (eng. 1st Party Logistics) – „logistika u kući“ i razvoj spostvenih logističkih
sistema, 2PL (eng. 2nd Party Logistics) – transport i skladištenje se poveravaju provajderima, 3PL
(eng. 3rd Party Logistics) – ugovorna logistika i outsourcing logističkih operacija, 4PL (4th Party
Logistics) – upravljanje logističkim procesima i operacijama od strane provajdera i 5PL (eng. 5th
Party Logistics) – upravljanje lancima snabdevanja u e-poslovanju. Bez obzira na primenjeni model,
sigurno se može reći da će logistički provajderi biti ključni kreatori i nosioci budućeg razvoja
logistike.
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3. SAVREMENI LOGISTIČKI IZAZOVI
Razvoj logistike su pratili različiti izazovi, na koje je bilo potrebno odgovoriti na što bolji način. Od
samog početka razvoja logističkog pristupa, može se reći da je ključni izazov bio kako kvalitetno i
efikasno zadovljiti zahteve i potrebe korisnika uz što manje troškove i gubitke [4]. Pred logističke
sisteme se redovno postavljao zadatak kako isporučiti pravu robu, na pravo mesto, u pravo vreme,
pravoj količini, pravom stanju i pakovanju po prihvatljivoj ceni troškovima. U logističkoj literaturi i
praksi ovo je poznato kao “koncept 7P”, kome teži svaka logistička komanija. Logistički izazovi su
se pojavljivali u različitim okolnostima i okruženjima, pa su i rešenja i odgovori nastajali u tim
kontekstima.
Pored navedenih izazova, koji su i dalje primarni i ključni u savremenim okolnostima, pred logistiku
i lance snabdevanja postavljaju se novi izazovi, koji će bitno uticati na dalje logističke trendove i
rešenja. Kao najvažniji savremeni logistički izazovi mogu se izdvojiti (slika 3):
1. Zahtevi i potrebe tržišta i korisnika – kvalitet logističke usluge i adekvatan odgovor na sve
strožije zahteve tržišta uz visok stepen satisfakcije korisnika je izazov koji se u kontinuitetu
postavlja pred logistiku i logističke kompanije.
2. Ekonomska kriza i inflacija – sniženje logističkih troškova, efikasna i ekonomična rešenja su
logistički izazovi, koji u vreme velike geopolitičke i privredne nestabilnosti, ekonomske krize,
visoke inflacije i vrlo nestabilnih cena postaju izuzetno složeni i teško ostvarivi.
3. Poremećaji i prekidi u lancima snabdevanja – globalni lanci snabdevanja postali su vrlo “ranjivi”
i osetljivi na različite rizike i pretnje. Procenjuje se da će u narednoj deceniji biti najveći izazov
izgradnja logističkih sistema i dizajniranje lanaca snabdevanja koji će biti sposobni da uspešno
odgovore kriznim situacijama i izazovima kao što su pandemije, ratovi, građanski nemiri,
političko-ekonomske sankcije, prirodne nepogode, privredna i ekonomska kolebanja.
4. Elektronska trgovina i digitalizacija – brz rast e-trgovine na globalnom i lokalnom nivou generiše
sasvim nove logističke zahteve i očekivanja. Pred logističke kompanije postavljaju se novi izazovi
u pogledu načina, brzine, rokova i cena isporuke robe. Digitalizacija predstavlja izazov koji u
principu doprinosi unapređenju poslovanja logističkih sistema, ali i povećava očekivanja
korisnika.
5. Radna snaga – nedostatak i slaba ponuda radne snage na skoro svim pozicijama u logistici je
jedan od vrlo kritičnih izazova za većinu logističkih kompanija i sistema. Već odavno je hroničan
problem nedostak vozača i skladišnih radnika, ali je i sve manja ponuda kadrova vezanih za
operativni, srednji i vodeći menadžment. Logistika je radno intenzivna delatnost i potrebe za
logističkim kadrovima rastu prosečno 10 -15 %, što je često vrlo teško zadovoljiti.
6. Održivost – sve strožiji zahtevi za razvojem i primenom logističkih rešenja, koja su ekološki,
energetski i bezbedonosno održiva predstavljaju značajne izazove za logističare. Očekuje se da
će ovi zahtevi u budućnosti biti sve strožiji što inicira potrebu da se logističke kompanije što više
posvete ovim problemima.
7. Demografska kretanja – sve nepovoljnija starosna struktura stanovništva, koncentracija u velike
gradove, izražena mobilnost, novi način i stilovi življenja stalno menjaju karakter logističkih
potreba i zahteva stanovništva. Odgovori na te izmenjene zahteve predstavljaju određene izazove
i iniciraju nove logističke pristupe i nova rešenja.
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Slika 3. Savremeni logistički izazovi
Pored navednih izazova koji se generalno postavljaju pred kompletnu logističku industriju, u
različitim logističkim oblastima i sektorima, pojavljuje se niz izazova specifičnih za te oblasti. Svaki
izazov se može posmatrati kao određena pretnja koju je na odgovarajući način potrebno izbeći i
savladati, ali to su istovremeno šanse i prilike koje je potrebno iskoristiti. Kao adekvatan odgovor na
realne izazove pojavljuju se različiti logistički trendovi i rešenja, o čemu će biti reči u narednom
izlaganju [11].
4. LOGISTIČKI TRENDOVI I REŠENJA
Logistički trendovi i rešenja, mogu se očekivati u različitim fazama lanaca snabdevanja i u različitim
logističkim oblastima, ali se očekuje da će u narednih deset godina ključni biti sledećih pet područja
(slika 4):
1. Rezilijentnost logističkih sistema i lanaca snabdevanja,
2. Novi logistički servisi, strategije i rešenja,
3. Talenti i ljudski resursi,
4. Digitalizacija i automatizacija,
5. Veštačka inteligencija, mašinsko učenje i napredna analitika.
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Slika 4. Ključni logistički trendovi i rešenja
Rezilijentnost je pojam koji će u narednim godinama obeležiti logistiku i lance snabdevanja. Ključni
fokus će biti na projektovanju i izgradnji logističkih sistema i lanaca snabdevanja koji će biti otporni
na različite poremećaje i rizike, ali i sposobni da brzo odgovore na izazove, kao što su pandemije,
ratovi, ekonomske i privredne krize, geopolitička kretanja i sl. Suština je da se postigne fleksibilnost,
elastičnost i žilavost logističkih procesa i sistema, kako bi u jednom dinamičkom okruženju
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adekvatno odgovorili na poremećaje i rizike, bili sposobni da “prežive” različite remetilačke događaje
i procese i sposobni da se brzo vrate u prvobitno (“normalno”) stanje ili “odskoče” u neko novo stanje.
U tom smislu logistička rešenja ići će u pravcu: povećanja vidljivosti svih procesa u lancima
snabdevanja; rekonfiguracije i skraćivanja globalnih lanaca snabdevanja; pronalaženja dodatnih i
alternativnih izvora snabdevanja; izgradnje logističkih mreža; veće saradnje učesnika u lancu
snabdevanja; uspostavljanja agilnih lanaca snabdevanja i logističkih sistema i sl.
Novi logistički servisi i rešenja, su nešto što je neminovnost i pretpostavka za uspešan odgovor na
savremene izazove koji se postavljaju pred logistiku i lance snabdevanja. Kompanije će u bližoj
budućnosti značajno menjati svoje strategije snabdevanja. Tako na primer, koncept “justi in time”
kome se decenijama težilo, bio je potpuno ranjiv u vreme pandemije COVID 19, što je vrlo brzo
dovelo do zaustavljanja proizvodnje zbog nedostatka zaliha. Danas se sve više govori o strategiji
držanja zaliha za svaki slučaj, što inicira izgradnju novih skladišta i logističkih centara. Intenzivan
razvoj e-trgovine, koncetracija stanovništva u velikim gradovima zahteva nove logističke usluge i
rešenja kao što su: višekanalni sistemi distrbucije, crown logistika, koncepcije city logistike i sl. Sve
veća pažnja će biti na razvoju, uvođenju i primeni logističkih rešenja, koja će biti održiva ekološki,
energetski i bezbedonosno [5].
Radna snaga i logistički taleneti su najvažniji resursi, od kojih zavisi razvoj i unapređenje logističkih
procesa i sistema. Pored formalnog obrazovanja, što je primaran zadatak čitavog društva, neophodno
je da kompanije ulože dodatne napore u pravcu privlačenja i zadržavanja logističkih kadrova. Pri
tome moraju biti kreativne i inovativne, jer tradicionalni pristupi neće biti dovoljni i relevantni za
buduće potrebe lanaca snabdevanja. Fokus će biti na zapošljavanju talenata sa odgovarajućim
inženjerskim i menadžerskim kompetencijama, znanjima i veštinama. U suštini u logistici su potrebna
interdisciplinarna znanja iz oblasti: logistike, računarstva i informatike, analitike, finansija,
organizacije, marketinga, prodaje i sl. Modeli karijernog napredovanja, kontinualne obuke, veće plate
i beneficije biće ključni za zadržavanje postojećih logističkih kadrova. U suštini logistički kadrovi
treba da budu sposobni da brzo usvajaju nova znanja, uvode nova rešenja, koriste savremene
tehnologije i načine rada.
Digitalizacija, automatizacija i robotika su područja sa najvećim izazovima i šansama za
unapređenje postojećih i razvoj novih logističkih rešenja. Informaciono komunikacione tehnologije,
hardversko-softverska rešenja, digitalizacija ključni su za veću vidljivost procesa i upravljanje
lancima snabdevanja [3]. Na ovim tehnologijama i pristupima razvijaju se vodeća rešenja za
upravljanje logističkim procesima i lancima snabdevanja, kao što su: upravljanje odnosima sa
korisnicima (CRM - Customer Relationship Management); upravljanje dokumentima (DMS Document Management System; EDMS - Electronic Document Management System); elektronska
razmena podataka (EDI - Electronic Data Interchange); sistem za praćenje pošiljki i upravljanje
teretom (CMS – Cargo Management System); upravljanje nalozima i porudžbinama (OMS - Order
Management System); upravljanje transportom (TMS - Transport Management System); upravljanje
skladištenjem (WMS - Warehouse Management System); upravljanje operacijama u terminalima (TOS
- Terminal Operating System); upravljanje carinskim procedurama (NCTS - New Computerised
Transit System); upravljanje resursima preduzeća (ERP - Enterprise Resource Planning) i dr. Stari
načini za čuvanje i prenos podataka su značajnoj meri ograničeni, pa se buduća rešenja uglavnom
zasnivaju na “cloud computing-u”, a sve se više radi na uvođenju i primeni “blockchhain”
tehnologija. Automatizacija, primena mašina i robota može značajno da ublaži nedostatak radne
snage, ubrza logističke procese i operacije, smanji greške i logističke sisteme učini efikasnijim i
ekonomičnijim. Ovo će svakako u budućnosti biti jedan od važnih trendova i pravaca rešavanja
logističkih problema [7].
Veštačka inteligencija, mašinsko učenje i napredna analitika imaju značajne potencijale za
unapređenje procesa upravljanja kompleksnim lancima snabdevanja i logističkim sistemima.
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Veštačka inteligencija i mašinsko učenje povećavaju efikasnost lanca snabdevanja, kroz uočavanje
trendova i sposobnosti samoučenja. Ove tehnologije će na kraju biti ugrađene u vrhunski lanac
snabdevanja i logistički softver kako bi se poboljšalo donošenje odluka, planiranje, predviđanje,
napredne kalkulacije i još mnogo toga. Tehnološki vođena evolucija do industrije 5.0, koja uključuje
pristup više saradnje, kao i partnerstva između ljudi i robota imaće značajan uticaj na vitalne funkcije
lanca snabdevanja [7]. Kako mašine uče, biće otkriveni bolji uvidi u realne sisteme, što će dovesti do
značajne transformacije, napretka i konkurentske prednosti. Napredna analitika, primena prediktivnih
i preskriptivnih pristupa, napredak u big data analitici, algoritimi i robotika imaće široke efekte u
pogledu veće vidljivosti, donošenja odluka zasnovanih na podacima, efikasnosti izvršenja,
predvidljivosti i na kraju profitabilnosti.
5. ZAKLJUČAK
Kroz sve istorijske faze logistika je bila izložena različitim izazovima, koji su u velikoj meri uticali
na razvojne trendove, strategije i rešenja. U suštini, može se reći da su logistički pristupi, strategije i
tehnologije i nastajali kao odgovori na izazove i zadatke koji su se postavljali pred logističke sisteme.
Svako vreme je imalo svoje specifičnosti i teške izazove na koje su logističari uglavnom uspešno
odgovarali. Danas se logistika i globalni lanci snabdevanja nalaze pred ključnim izazovima i rizicima
koji značajno mogu promeniti tradicionalne pristupe rešavanju logističkih problema. U stručnoj i
naučnoj javnosti se sve češće može čuti da će se u narednim godinama mnogo toga promeniti i da
ništa neće biti isto, posebno kada su u pitanju globalni lanci sanbdevanja i međunarodna logistika.
Možda neće doći do brzih i revolucionarnih promena, ali uveliko se prispituju postojeći koncepti i
rešenja koji će značajno biti promenjeni u narednoj deceniji. Trenutno nema jasnih smernica i naznaka
u kom pravcu će tačno ići dalji razvoj privrede, tržišta i društva pa samim tim i logistike. Ima mnogo
neizvesnosti i nepoznanica, što predstavlja određene izazove za naučnu, stručnu i poslovnu javnost.
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МЕТОДОЛОГИЈА АНАЛИЗЕ КОНТЕКСТА ТРАНСПОРТНЕ ОРГАНИЗЦИЈЕ
Витомир Миладиновић1

Aпстракт: У раду је, на основу искустава аутора, приказан један могући модел процеса
анализе контекста транспортне организације, дефинисан у складу са специфичностима које
произлазе из карактеристика транспортне делатности. Приказани модел односи се,
првенствено, на транспортне организације али је, уз одговарајућа прилагођавања, применљив
и у другим организацијама.
Кључне речи: транспортна организација, транспорт, контекст организације, контекст
транспортне организације.

METHODOLOGY OF CONTEXT ANALYSIS OF THE TRANSPORT
ORGANIZATION
Abstract: Based on the authors' experiences, in this paper is presented a possible model of the process
of analysis of the context of the transport organization, defined in accordance with the specifics
arising from the characteristics of the transport activity. The presented model refers primarily to
transport organizations, but, with appropriate adjustments, it is applicable in other organizations as
well.
Keywords: transport organization, transport, organization context, transport organization context.
1. УВОД
Појам „контекст организације“ (или пословно окружење) дефинисан је међународним стандардом SRPS ISO 9000:2015 [2] као „комбинација интерних и екстерних питања која могу да
имају утицаја на приступ организације развијању и остваривању својих циљева“. Ова дефиниција примењује се на профитне и непрофитне организације, као и на јавне установе
Појам „циљеви“ у овој дефиницији обухвата производе, услуге, инвестиције и активности
организације у вези са захтевима и очекивањима заинтересованих страна. Окружење
савремене организације (екстерно и интерно) у коме она послује може да се опише као: [1]
- сложено, јер у њему постоји и делује велики број разноврсних фактора, при чему облици
и интензитет њиховог деловања могу да буду веома разноврсни, а утицаји на организацију
позитивни или негативни, често фатални;
- захтевно, јер пред организацију поставља строге захтеве који произлазе из карактеристика, потреба, и очекивања свих релевантних фактора који делују у том окружењу;
- динамично и променљиво, јер се фактори окружења, као и начин и интензитет њиховог
деловања, веома често и бурно мењају, што захтева брзе, често тренутне, реакције;
- пуно ризика (али и прилика), јер сви фактори који чине окружење могу, својим деловањем,
да изазову позитивне или негативне последице по организацију.
Управљање организацијом у таквим условима представља велики изазов за менаџере, али,
1

vitomir.miladinovic@gmail.com

27

истовремено, често може да буде ноћна мора! Стога је основни задатак менаџера у оваквим
условима тражење и налажење одговора на утицаје пословног окружења на организацију,
њено пословање, успех и опстанак на тржишту.
Фактори који постоје или могу да постоје у пословном окружењу организације и утичу или
могу да утичу, на различите аспекте њеног пословања су, углавном, опште познати. Облици
утицаја тих фактора, према последицама по њено пословање, могу да буду негативни и позитивни. Негативни утицаји или ризици2 (опасности) манифестују се разноврсним нежељеним догађајима, појавама и резултатима у вези с пословањем организације. Позитивни утицаја
или прилике3 огледају се у могућности остваривања одређених користи за организацију.
Очигледно је да организација мора да се потруди да ризике и њихове последице елиминише
или сведе на прихватљиву меру, а да прилике искористи у што је могуће већој мери.
Међутим, веома често, није познато који фактори, на који начин, каквим интензитетом
утичу или могу да утичу на конкретну организацију, као и какве су, или какве могу да буду,
последице тих утицаја! То мора да буде потпуно познато сваком менаџеру! Из тога произлази обавеза највишег руководства организације да добро познаје фактора пословног окружења своје организације, разуме њихове испољене или потенцијалне утицаје на организацију и непрекидно прати и анализира сва дешавања, промене и трендове у том окружењу!
Шта се тиме постиже?
Из чињенице да фактори контекста организације садрже разноврсне ризике и прилике, следи
да њихов утицај на континуитет пословања4 и постизање одрживог успеха организације5,
може да буде веома велики и, чак, пресудан! Из овога произлази потреба за применом приступа „Размишљање засновано на ризицима“ који подстиче организацију да систематски приступа питањима у вези са ризицима и приликама у свим аспектима свог пословања. Анализа
контекста организације је први и један од најзначајнијих корака и основа примене овог приступа који даје чврсту основу за доношење ефективних одлука. Следи да организација - њено
највише руководство - мора да систематски управља утицајима фактора свог пословног окружења ради обезбеђивања континуитета пословања и постизања одрживог успеха пружањем
ефективног одговора на деловање фактора који утичу или могу да утичу на њено пословање.
Зато је неопходно да у организацији буде успостављен и примењен ефективан процес праћења
и анализе контекста организације који обухвата идентификовање, анализу и разумевање:
-

фактора пословног окружења (интерног и екстерног) који утичу или могу да утичу на
пословање организације,
врста и интензитета стварних и могућих утицаја фактора пословног окружења на
пословање организације (ризика и прилика),
места у организацији (производи / услуге, процеси, системи, ...) на које утичу или
могу да утичу фактори пословног окружења, укључујући врсте и интензитет тих
утицаја за свако идентификовано место утицаја,
промена и трендова у пословном окружењу, као и њиховог утицаја на пословање
организације,
узајамних утицаја (корелације) фактора окружења и последица по организацију у
складу са врстом и степеном корелације.

Ризик: Ефекат несигурности. [2]
Несигурност: стање, чак и делимичног недостатка информација у вези са догађајем, разумевањем догађаја или
знањем о догађају, његовим последицама или вероватноћом настанка. [2]
3
Прилика (могућност, шанса): Случајни догађај који се може десити и, ако се деси, има позитиван утицај на
циљеве.
4
Континуитет пословања: Способност организације да настави испоруку производа и услуга у прихватљивим
временским оквирима у унапред дефинисаном капацитету који се односи на поремећај. [3, 4]
5
Одрживи успех: Успех током неког временског периода. [2]
2
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Успостављање и реализација овог процеса је један од обавезних захтева најновијих издања
међународних стандарда за системе менаџмента. Међутим, то не треба да буде једини и искључиви разлог за вршење анализе контекста организације: на првом месту морају да буду
користи које организација може да има од тога, а оне су, несумњиво, огромне! Следи да праћење, анализа и разумевање контекста организације и промена у њему мора да буде трајан,
може се рећи свакодневни, задатак и активност највишег руководства. Резултати (излазни
елементи) овог процеса треба да буду актуелне, тачне и прецизне информације и подаци о
стању и трендовима у пословном окружењу организације. Њихова употребљивост зависи од:
- карактеристика и начина реализације процеса, што може да укључи структуру процеса, доследност у спровођењу процеса, компетенције и свест учесника у реализацији
процеса о значају процеса за организацију (укључујући и све нивое руковођења) и др.,
- доступности података и информација о факторима контекста и њихове актуелности,
тачности и прецизности,
- адекватности примењене методологије прикупљања, обраде и анализе података и
информација.
Информације о дешавањима у пословном окружењу организације добијене овим поступком
биће значајна подршка доношењу одлука, а степен неизвесности које прати доношење тих одлука биће значајно смањен. Истовремено, биће омогућено ефикасно реаговање организације
на промене у окружењу које могу да утичу на реализацију донетих одлука.
Циљ анализе контекста ја да организација препозна све (или бар најзначајније) факторе који
утичу или могу да утичу на њено пословање, утврди начин и интензитет утицаја тих фактора
и, на тај начин, упозна и разуме своје пословно окружење и оспособи се за ефективно и ефикасно реаговање у случају испољавања било којих утицаја тих фактора.
У даљем тексту овог рада биће приказан један могући модел процеса анализе контекста транспортне организације у складу са специфичностима које произлазе из карактеристика делатности тих организација. Овај модел узима у обзир захтеве и смернице међународних стандарда
за системе менаџмента који се односе на разумевање контекста организације [3], [4], [6], [7].
2. КОНТЕКСТ ТРАНСПОРТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
2.1 Специфичности транспортне организације
Утицаји пословног окружења (контекста) на пословање транспортне организације произлазе,
како из општих карактеристика тог окружења, тако и из основних карактеристика организације, првенствено из специфичности делатности којима се она бави, а затим из других карактеристика (структура, величина итд.). Основне специфичности транспортне организације су:
-

-

пословање на веома широком географском и геополитичком простору (нпр. међународни – интерконтинентални транспорт): обављење делатности у различитим
географским условима (рељеф, клима, ...), друштвеним, економским, политичким и
правним системима, као и у различитим условима који произлазе из етничких, културолошких, религијских и других специфичности одређене средине),
разноврсност објеката транспорта: људи, живе животиње, опасне материје, лако
кварљива или ломљива роба, предмети високе вредности итд.
разноврсност ресурса за обављање делатности у зависности од захтева који произлазе из карактеристика објеката транспорта: транспортна средства (возила за превоз
људи, терета, живих животиња и др.), људски ресурси, објекти, инфраструктура и др.
строги захтеви корисника и регулаторних органа у погледу бриге очувању карактеристика објеката транспорта: безбедност и здравље људи и животиња, очување
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и спречавање промена карактеристика робе (оштећење, уништење, отуђење и др.),
могућности утицаја, у току транспорта, при манипулисању теретом, у случају акцидената и др., на животну средину, природне и друге ресурсе (укључујући енергетску
ефикасност), безбедност и здравље људи и животиња, итд.
строги захтеви корисника: у погледу времена (рокова) пружања услуге (ред вожње,
време испоруке и др.),
обављање, уз основну, и других делатности: туризам, угоститељство, логистика и др.

Поред наведених, може се рећи, општих специфичности транспортне организације које се
односе на све или велику већину организација, свака појединачна организација има и одређене
своје специфичне карактеристике које је чине различитом од других. Самим тим, утицаји
фактора њеног окружења могу да буду различити у односу на друге организације које послују
у истом или другачијем окружењу. Због свега тога, при анализи контекста транспортне организације, неопходно је да се сви (интерни и екстерни) фактори њеног пословног окружења,
њихови утицаји и последице тих утицаја разматрају са аспекта специфичности делатности
транспортне организације, односно специфичности њених активности, процеса и система.
Очигледно је да се утицаји фактора окружења манифестују преко одређених ризика и прилика, у складу са наведеним специфичностима транспортних организација. Због тога свака
организација мора да свој процес анализе контекста прилагоди својим специфичностима, као
и специфичностима окружења у коме послује.
2.2 Спољни фактори контекста
Спољни фактори који утичу или могу да утичу на пословање транспортне организације су
фактори који нису под управљањем организације, она на њих не може да утиче или је њен
утицај на њих ограничен и условљен одређеним специфичностима, како самих фактора, тако
и организације. То су, већим делом, исти они фактори који утичу на пословање свих других
организација које послују у истом окружењу. Међутим, природа, интензитет и последице
њихових утицаја на пословање транспортне организације (позитивних и негативних) произлази из специфичности делатности сваке појединачне транспортне организације. У ове факторе могу се убројати:
Тржиште (локално, регионално и глобално): Овде се подразумевају две врсте тржишта:
− тржиште транспортних услуга, и
− тржиште других производа и услуга неопходних за пословање транспортне организације (транспортна средства, енергенти, ...).
Тржиште, као фактор контекста организације, треба посматрати са два аспекта:
− потребе и могућности тржишта да прихвати понуду услуга транспортне организације,
што `подразумева постојање потенцијалних корисника, сарадника и конкуренције,
− способности тржишта да обезбеди задовољење потреба и очекивања транспортне организације, што обухвата постојање могућности обезбеђивања, под прихватљивим условима, производа и услуга неопходних за пословање организације.
Карактеристике објеката транспорта: Захтеви за реализацију транспортне услуге (обавезни,
исказани и подразумевани) произлазе из карактеристика самих објеката транспорта, као и
потреба, захтева, и очекивања корисника транспортне услуге (путници, власници робе, корисници робе, држава и др.). При томе, треба увек имати у виду чињеницу да се ти захтеви
веома динамично мењају (наравно, у смислу да постају строжији).
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Утицај овог фактора на постизање одрживог успеха и континуитета пословања организације
је изузетно велики, с обзиром да се односи на реализацију кључних процеса у организацији.
Основа за разматрање овог фактора је, најпре, опредељење организације за одређену врсту
транспортне услуге (превоз људи / терета / опасних терета / живих животиња и др.), а затим
њена визија, мисија и стратегије.
Географски и климатски услови: Овај фактор укључује утицаје локалних и глобалних географских и климатских услова (рељеф, температура ваздуха, падавине, карактеристике путне
и друге инфраструктуре које произлазе из географских и климатских услова и др.) на способност транспортне организације да задовољи потребе, захтеве и очекивања корисника својих
услуга и других, релевантних, заинтересованих страна.
Геополитичка ситуација: Познато је да је актуелна геополитичка ситуација веома сложена,
променљива и, често, веома бурна, а резултат су, или могу да буду, кризе, ратови и други сукоби, као и други нежељени догађаји који ометају или онемогућавају нормалан живот и пословање. Организације које су се определиле за пословање на таквим подручјима овај фактор
морају да третирају као један од кључних за планирање својих пословних активности.
Законска и друга регулатива: Степен познавања и примене законске и друге регулативе која
се односи на било који аспект пословања транспортне организације, како националне, тако и
иностране и међународне, као и њених промена је фактор који директно утиче на успешност
пословања транспортне организације. Штете које организација може да претрпи због непознавања или непоштовања важећих прописа (нпр. шпедитерских, царинских, у области осигурања и др.) могу да буду материјалне или нематеријалне, али, у сваком случају, значајно негативно утичу на резултате пословања и постизање одрживог успеха и континуитета пословања.
Саобраћајна инфраструктура (локална, регионална, глобална): Овај фактор првенствено
обухвата карактеристике саобраћајница на којима организација реализује или намерава да реализује своје услуге (врсте и категорије путева, стање путева, режим саобраћаја и др.). Такође
обухвата и друге елементе значајне за несметано обављање активности (могућност снабдевања
горивом, објекти за утовар/истовар/претовар терета, објекти и средства за одржавање возила,
одморишта, пропусна моћ граничних прелаза и др.).
Социјално – културолошки фактори: Овај фактор обухвата карактеристике људи у блиском
и даљeм окружењу организације који имају или могу да имају било какве везе са транспортном
организацијом и њеним пословањем – од учествовања у реализацији пословних активности
организације (запослени у организацији), преко коришћења њених услуга (корисници) до случајних контаката са организацијом и људима запосленим у њој. Под карактеристикама људи
подразумевају се демографске карактеристике (старосна структура, запосленост, економско
стање и др.), култура, образовање, религија, обичаји, навике и др.
Са аспекта демографских карактеристика, културе, обичаја, религије итд. запослених у организацији, овај фактор се може третирати и као унутрашњи фактор контекста организације.
Познавање овог фактора може да помогне организацији у пројектовању, планирању и реализацији транспортних услуга, посебно у случајевима када неки захтеви и очекивања произлазе
управо из тих карактеристика, како корисника, тако и других заинтересованих страна.
Развој технологија у области транспорта и транспортних средстава: У реализацији транспортних и других процеса у транспортној организацији примењују се разноврсна техничка и
технолошка средства: за превоз људи и терета, манипулацију теретом, чување и заштиту људи
и терета, комуницирање са окружењем, обраду података и информација итд. Сва та средства
имају веома значајан утицај на способност организације да успешно обавља своје делатности,
па праћење развоја и примена иновација може да буде услов опстанка организације на тр31

жишту. С обзиром на висок степен корелације, при разматрању овог фактора требало би разматрати и технологије које примењује организација, као један од фактора интерног окружења.
2.3 Заинтересоване стране
Разумевање потреба, захтева и очекивања заинтересованих страна је веома значајан елемент
процеса анализе контекста сваке организације. Дефиниција појма заинтересована страна дата
је у стандарду SRPS ISO 9000:2015 [2] и гласи: „Особа или организација која може да утиче,
да буде под утицајем, или сматра да je под утицајем одлуке или активности.“
С обзиром на дату дефиницију може се закључити да свака организација може имати велики
број разноврсних заинтересованих страна – од појединаца до, по врстама делатности, структури, величини и другим карактеристикама, веома различитих организација. У случају транспортни организација, може се рећи да нема појединаца нити организација које нису имале било
какав интерес у пословању неке транспортне организације, почев од потреба за транспортним
услугама па до захтева и очекивања који произлазе из резултата пословања организације.
Све заинтересоване стране имају одређене потребе и очекивања у вези са различитим аспектима пословања транспортне организације. Познавање и задовољавање тих потреба и очекивања је неопходан предуслов за успешно пословање организације и њено позиционирање и
опстанак на тржишту. Због тога су заинтересоване стране најзначајнија група фактора окружења јер ризици и прилике који произлазе из задовољења и незадовољења њихових потреба и
очекивања могу да буду изузетно велики са веома значајним, често судбононим, последицама.
Значај заинтересованих страна за организацију и њихов утицај на њу је разноврстан, а зависи
од степена задовољења њихових потреба и очекивања. У вези с тим, веома је важно да организација, на основу детаљне и свеобухватне анализе својих заинтересованих страна и њихових
потреба и очекивања, изврши рангирање према релевантности, тј. према степену значаја и утицаја на пословање организације. То значи да организација мора да, применом одређених индикатора и критеријума, најпре, изврши избор заинтересованих страна које су, према њеним
критеријумима, најзначајније и најутицајније на њено пословањеа затим да за сваку изабрану
(релевантну) организацију рангира њене потребе и очекивања и дефинише приоритете њиховог задовољавања.
Овај фактор је посебно значајан за транспортне организације које послују у срединама са
различитим геополитичким, етничким, културним, обичајним, правним, религијским и другим
карактеристикама будући да те карактеристике значајно утичу на потребе и очекивања
заинтересованих страна, као и њихову перцепцију задовољења.
Неке од кључних заинтересованих страна транспортне организације могу да буду следеће:
Корисници: Корисници услуга транспортне организације су људи (појединци и групе – организације), који могу бити у својству директног корисника (путници у путничком саобраћају,
власници робе у транспорту – пошиљаоци и/или примаоци) или индиректног (као корисници
роба – производа које превозе транспортне организације). С обзиром да су корисници, без обзира да ли су то појединци или организације, најзначајнија заинтересована страна сваке организације, јасно је да организација мора да посвети изузетну пажњу познавању њихових потреба, захтева и очекивања, као и ризика и прилика које из тога могу да проистекну.
Конкуренција и сарадници: Као и у другим делатностима пословање транспортне организације повезано је, а често и условљено, активностима организација које се баве истим или
компатибилним активностима, а интереси могу да им буду заједнички или супротстављени.
То може да олакшава или отежава реализацију активности посматране организације. Самим
тим, ризици и прилике у вези са активностима конкуренције и сарадника могу значајно да
утичу на пословање организације.
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При анализи конкуренције као фактора окружења – заинтересоване стране, оганизација треба
да узме у обзир и чињеницу да се и она сама појављује у улози конкуренције другим организацијама. Стога, она мора да препозна ризике и прилике које произлазе из оваквих односа.
Запослени: Кључни део сваке организације су њени запослени који, користећи своје компетенције, стварају вредности, како за организацију, тако и за задовољење својих егзистенцијалних потреба. Запослени су заинтересовани за све аспекте пословања и опстанак организације
из чега произлазе могућности задовољења њихових потреба и очекивања, као што су, нпр.
услови рада, зараде, статус, напредовање итд. Због тога организација мора непрекидно да разматра адекватност својих људских ресурса са аспекта њихове способности за реализацију активности организације, као и ризика и прилика које из тога произлазе.
Финансијске установе: Банке, инвеститори и друге финансијске установе су значајна подршка пословању сваке, па и транспортне, организације. Та подршка, наравно, има своју цену, па
је кључни фактор при одлучивању о било каквом аранжману са овим установама детаљна,
прецизна и свеобухватна анализа ризика и прилика које из тога могу да проистекну.
Синдикати: Утицај овог фактора је повезан са људским фактором – запосленима – првенствено са аспекта услова рада, зарада и других елемената њиховог статуса у организацији.
Друштво: Као фактор контекста транспортне организације, друштво се може посматрати и
као спољни фактор, али је, с обзиром на карактер међусобних односа и утицаја, сврсисходније
да се друштво посматра као заинтересована страна.
Утицај друштвене заједнице, без обзира на формалну припадност организације неком друштву, огледа се кроз одређене механизме који, на различите начине, утичу на пословање и, може
се рећи, егзистенцију организације. То су, првенствено, политички, правни, финансијски и
други државни системи чије деловење се манифестује кроз законску, подзаконску и другу,
обавезујућу, регулативу.
Заинтересованост друштва за пословање организације манифестује се бригом о испуњавања
обавеза организације према друштву (држави, запосленима, банкама, регулаторним органима
итд.), али и бригом за опстанак организације на тржишту. Ово произлази из чењенице да је
свака успешна и друштвено одговорна организација један од стубова здравог друштва. У вези
с тим, организација мора да познаје све аспекте утицаја друштва на њено пословање, као и
ризике и прилике који произлазе из тога.
2.4 Унутрашњи фактори
Унутрашњи фактори контекста транспортне организације су фактори који су под потпуним
управљањем организације. Организација може попуно или у већој мери, да утиче на ове
факторе и њихов утицај на способности организације за успешно пословање и постизање одрживог успеха и континуитета пословања. Неки од ових фактора контекста организације су:
Систем менаџмента: Ефективност и ефикасност система менаџмента организације, као и
његових подсистема и елемената, су кључни интерни фактор контекста организације – то није
потребно детаљно образлагати. Ово је веома комплексан фактор који треба разматрати са више
аспеката, што укључује све елементе система и подсистема система менаџмента и њихову
усаглашеност са важећом регулативом (закони, подзаконска акта, технички прописи, стандарди итд.). Такође, веома је важно утврдити врсте и степен корелације овог фактора и свих других фактора контекста организације.
Организациона структура: Организациона структура се, као фактор контекста организације
може посматрати као посебан фактор, али и као интегрални део система менаџмента. То зави33

си од саме структуре организације (првенствено број и величина организационих целина и
њихов просторни распоред). У сваком случају неопходно је утврдити и непрекидно пратити
степен утицаја постојеће организационе структуре на постизање одрживог успеха и континуитета пословања организације.
Запослени: Истовремено представљају и важан унутрашњи фактор контекста и заинтересовану страну, па их треба разматрати истовремено са оба аспекта. Кључна карактеристика запослених као фактора контекста организације су њихове компетенције и свест о свом месту, улози и утицају у организацији, али обавезно треба узети у обзир и друге карактеристике, као што
су култура, навике, обичаји и др.
Објекти, инфраструктура, опрема за рад и технологије: Овај фактор обухвата расположива
транспортна средства, средства за логистичку подршку, информационо-комуникационе технологије (софтвер и хардвер), објекте, техничка и друга средства за рад (машине, уређаји, алати и др.), технолошке поступке итд. Значај и утицај овог фактора је добро познат, али је неопходно имати у виду да се стање у овим областима непрекидно мења, па се може рећи да су те
промене кључна карактеристика овог фактора. Осим тога, утицај овог фактора је у значајној
корелацији са многим другим факторима што захтева истовремено, комплексно, разматрање
свих фактора и њихових међусобних утицаја.
***
У претходном тексту овог поглавља (подтачке 1.2, 1.3 и 1.4) приказани су само неки, најзначајнији, спољни и унутрашњи фактори контекста транспортне организације чији утицај може
да буде кључан за њено пословање. То, наравно, нису сви фактори који сада утичу и који ће у
будућности утицати на пословање транспортне организације и њене способности за постизање
одрживог успеха и континуитета пословања.
У зависности од структуре и карактеристика конкретне организације и њеног окружења, као и
од промена у организацији и њеном окружењу, могу бити идентификовани и други фактори
који утичу или могу да утичу на организацију. Због тога процес анализе контекста организације не сме да буде затворен у унапред дефинисане оквире већ мора да омогући ефикасно сагледавање свих промена и новина у окружењу, као и реаговање на њих.
Као што је већ напоменуто, постоји висок степен корелације између већег броја фактора контекста, без обзира којој групи припадају. На пример:
− Људи (запослени у организацији) су, у суштини, унутрашњи фактор контекста, али су,
истовремено и значајна заинтересована страна. Такође, људски фактор се мора разматрати и у склопу разматрања утицаја друштва и синдиката као заинтересованих страна, као и утицаја социолошко – демографских фактора.
− Корисници (појединци и организације), као фактор контекста организације и део
друштва у коме организација послује и друштво (локална и шира заједница) као фактор
контекста организације, имају значајне међусобне везе и утицаје.
− Развој технологија, као спољни фактор окружења, у директној је вези са применом
технологија као унутрашњег фактора, укључујући транспортну и другу опрему, инфраструктуру, знања, податке, информације и сл.
Због тога, при разматрању фактора контекста обавезно се мора утврдити врста и степен корелације међу њима, како би одлуке донете на бази резултата анализе контекста биле ефективне.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА АНАЛИЗЕ КОНТЕКСТА ТРАНСПОРТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
3.1 Структура процеса анализе контекста транспортне организације
Структура процеса анализе контекста транспортне организације зависи од више фактора, као
што су врсте делатности којима се бави, њене карактеристике (организациона структура, величина, размештај организације по локацијама и др.), карактеристике пословног окружења
итд. Међутим, поред наведених, одлучујући фактор је приступ организације решавању ових
питања који произлази из разумевања значаја овог процеса за њено пословање и њене опредељености да искористи позитивне ефекте које овај процес омогућава! Модел процеса анализе
контекста транспортне организације, који ће бити приказан у наставку, конципиран је управо
за организације које се, у позитивном смислу, могу препознати у претходној реченици. При
томе је намера аутора била да њиме буду обухваћене све активности које, у најширем смислу,
имају одређену сврху и значај за постизање очекиваних резултата разматраног процеса.
Фазе овог процеса су следеће:
•

Фаза 1: Идентификовање фактора контекста и њихових утицаја на организацију

Подразумева препознавање и израду листе фактора контекста организације без обзира на тренутну перцепцију њихових утицаја. У овој фази неопходно је САМО препознати постојање
СВИХ или ШТО ВЕЋЕГ БРОЈА фактора који утичу или би могли да утичу на пословање организације, укључујући и облике утицаја, без детаљне анализе. У наредним фазама поступка
биће извршена детаљна анализа свих идентификованих фактора, посебно са аспекта утврђивања ризика и прилика, као и њихових манифестованих и могућих последица. У овој фази, такође, треба утврдити постојање корелације између фактора контекста, али без детаљне анализе
врсте и степена корелације, што ће бити урађено у наредним фазама. Резултат ове фазе треба
да буде прелиминарна листа фактора контекста организације, као полазни документ за даљу
анализу. Ова фаза обухвата реализацију следећих корака:
− идентификовање спољних фактора контекста и њихових утицаја,
− идентификовање унутрашњих фактора контекста и њихових утицаја,
− идентификовање заинтересованих страна, њихових потреба и очекивања и њихових
утицаја, и
− утврђивање постојања корелације између фактора контекста.
При реализацији ове фазе редослед корака није значајан, али је пожељно да, уколико у реализацији учествује више извршилаца (појединаца или тимова), постоји ефикасна комуникација
међу њима, нарочито у погледу идентификације корелације међу факторима.
•

Фаза 2: Идентификовање и анализа ризика и прилика

Циљ ове фазе је идентификовање и детаљна анализа ризика и прилика које произлазе из идентификованих фактора контекста, као и утврђивање корелације међу њима. Ова фаза садржи:
− идентификовање и анализу ризика и прилика спољних фактора,
− идентификовање и анализу ризика и прилика унутрашњих фактора,
− идентификовање и анализу ризика и прилика у вези са заинтересованим странама,
− утврђивање корелације ризика и прилика (корелација међу ризицима, корелација међу
приликама и корелација међу ризицима и приликама).
Идентификовање и детаљна анализа ризика и прилика мора да обухвати све идентификоване
факторе, без обзира на њихов тренутно процењен и, у одређеном обиму, познат утицај. Резултат ове анализе треба да буде листа свих идентификованих ризика и прилика свих идентификованих фактора контекста, као и њиховог, утврђеног или процењеног, интензитета и могућих
утицаја на пословање организације.
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У овој фази посебну пажњу треба посветити утврђивању корелације међу ризицима и приликама, с обзиром да је познато да:
− неки ризици могу повећати или умањити неке друге ризике,
− неки ризици могу садржати и одређене прилике,
− коришћење неке прилике може да повећа или умањи могућности коришћења других
прилика,
− неке прилике могу, под одређеним условима, да представљају одређени ризик,
− исти или слични ризици и исте или сличне прилике се могу појавити на једном месту у
организацији или на више њих.
−
При анализи ризика и прилика неопходно је утврдити места (објекте) њиховог појављивања и
деловања: производи, процеси, системи, објекти, инфраструктура, ресурси итд.
Очигледно је да постоје различити облици корелације и међусобних утицаја ризика на друге
ризике, прилика на друге прилике, ризика на прилике и прилика на ризике. У вези с тим, следи
закључак да, из оваквих односа, произлазе и врсте корелација међу факторима, што је изузетно
важно за потпуно познавање контекста организације и доношења одлука о мерама за управљање утицајима фактора контекста на пословање организације.
•

Фаза 3: Утврђивање корелације фактора контекста

Корелација међу факторима контекста може бити позитивна или негативна и, у оба случаја,
јака или слаба. Основа за утврђивање врсте и степена корелације међу факторима контекста
организације резултати анализе ризика и прилика, као и резултати анализе њихове корелације.
При томе је неопходно је узети у обзир све идентификоване утицаје свих идентификованих
фактора контекста и применити одговарајуће методе и технике.
Познавање врста и степена корелације између фактора контекста организације омогућава:
− Потпуно и детаљно сагледавање и систематизовање:
− фактора контекста организације на основу врста и интензитета ризика и прилика
које из њих произлазе, као и њихових утицаја на организацију.
− повезаних ризика, тј. ризика који произлазе из деловања више фактора контекста,
− повезаних прилика, тј. прилика које произлазе из деловања више фактора контекста,
− повезаних (узајамно делујућих) ризика и прилика без обзира на факторе из чијег
деловања произлазе.
− Избалансиран и оптималан приступ дефинисању, планирању и реализацији мера у вези
са ризицима и приликама:
− елиминисање или смањење на најнужнију меру вишеструког понављања истих мера
у вези са различитим појединачним случајевима (нпр. у вези са истом врстом ризика
који произлазе из деловања више различитих фактора контекста),
− ефективније и ефикасније управљање ризицима,
− ефективније и ефикасније искоришћење прилика,
− боље искоришћење ресурса за реализацију мера у вези са ризицима и приликама.
•

Фаза 4: Утврђивање и праћење трендова у окружењу

При анализи ризика и прилика, као и корелација међу њима, веома важно је уочити промене
свих фактора контекста организације. Праћењем врста и интензитета тих промена организација мора да уочи постојање или непостојање одређених трендова у свом окружењу – јачање
или слабљење утицаја фактора, промене начина деловања неких фактора, настанак нових или
нестанак неких фактора итд. Добијени подаци су једна од основа за предвиђање кретања у
окружењу, као и планирање мера за управљање факторима окружења.
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•

Фаза 5: Формирање основе за дефинисање и избор стратегија

Излазни елемент процеса анализе контекста је документ (извештај, елаборат, студија, ...) који
треба да садржи резултате и закључке спроведеног процеса, као и предлоге за предузимање
одговарајућих мера. Овај документ треба да послужи као основа за доношење одлука највишег
руководства организације о стратешком и оперативном управљању организацијом.
Да би били постигнути очекивани резултати процеса, процес мора да буде:
− Документован: Дефинисати активности процеса, њихов редослед и међусобне везе,
компетенције, одговорности и овлашћења за реализацију процеса и активности у оквиру процеса, методологију прикупљања и обраде података, методологију вршења анализе и приказивања резултата, динамику реализације процеса и друго што је, у зависности
од специфичности организације, неопходно за ефективну реализацију процеса.
− Трајан: Неопходно је да се овај процес спроводи периодично, при чему обавезно обухватити: ефекте раније предузетих мера, промене и трендове у окружењу.
− Подржан од стране највишег руководства организације.
Посебно је важно да резултати и закључци анализе контекста организације, као и документа
која садрже те резултате, буду третирани као изузетно значајна пословна тајна, јер садрже
податке о погледу и ставовима организације у вези са својим окружењем (интерним и
екстерним), као и њеним намерама да, у вези с тим, предузме одговарајуће активности!
Модел описаног процеса је приказан на слици 1.
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Фаза 1: Идентификовање фактора окружења, њихових утицаја и корелације
Идентификовање фактора и њихових утицаја
Идентификовање
спољних фактора

Идентификовање
заинтересованих страна

Идентификовање
унутрашњих фактора
Утврђивање постојања
корелације

Прелиминарна листа
фактора и њихових утицаја

Фаза 2: Идентификовање и анализа ризика и прилика
Идентификовање ризика:
Сп Ф / Ун Ф / З Стр

Идентификовање прилика:
Сп Ф / Ун Ф / З Стр

Утврђивање корелације
ризика

Утврђивање корелације
прилика
Утврђивање корелације
ризика и прилика

Резултати анализе
ризика и прилика
Фаза 4: Утврђивање и праћење
трендова

Фаза 3: Утврђивање корелације
фактора контекста

Резултати праћења и
анализе трендова у
окружењу

Резултати анализе
корелације
фактора контекста

Фаза 5: Формирање основе за дефинисање и избор стратегија

Реализација
мера

Извештај о анализи контекста
организације са предлозима мера.

Слика 1. Модел процеса анализе контекста транспортне организације
Извор: Аутор

3.2 Методе и технике применљиве при анализи контекста организације
Анализа контекста транспортне организације, посебно у вези са ризицима и приликама, подразумева примену одговарајућих метода и техника које се примењују у различитим областима
менаџмента и сродних дисциплина. Неки примери примене тих метода и техника су:
− за идентификовање снага, слабости, претњи и могућности, као и дефинисање стратегија
у вези с њима: SWOT анализа, Brainstorming & Brainwriting, Анализа стабла неисправности (Fault Tree Analsis) Анализа корена узрока (Root Cause Analsis),
− за утврђивање узрока и последица ризика и могућности: Анализа узрока и последица Cause and consequence analysis, Анализа стабла неисправности - Fault Tree Analsis, Ана38

−
−

−
−

лиза корена узрока - Root Cause Analsis, Дијаграм „Узроци – Последица“ Cause-andeffect analysis, Оцењивање ризика окружења - Environmental risk assessment, Анализа
утицаја на пословање - Business impact analysis,
за утврђивање степена корелације ризика, прилика и фактора контекста: Упоређивање
са реперима - Benchmarking, Корелациона анализа - Correlation diagram, Дијаграм
међусобних веза - Interrelationship diagram, Дијаграм афинитета - Affinity diagram и др.,
за утврђивање вероватноће настанка ризика и могућности: Оцењивање ризика окружења - Environmental risk assessment, Структурирана „Шта – ако?“ техника - Structured
„What if?“ Technique (SWIFT), Матрица „Последице / вероватноћа“ - Consequence /
probability matrix, Вишекритеријумска анализа - Multi-criteria decision analysis (MCDA),
за вредновање ризика и могућности: Оцењивање ризика окружења - Environmental risk
assessment, Структурирана „Шта – ако?“ техника - (SWIFT), Матрица „Последице – вероватноћа“ - Consequence/probability matrix, Вишекритеријумска анализа - (MCDA),
за утврђивање приоритета мера у вези с ризицима и приликама: Анализа начина и
ефеката неисправности - Failure mode and effect analysis, Анализа трошкова и користи Cost/benefit analysis.

4. ЗАКЉУЧАК
Неспорна је чињеница да је познавање контекста у коме послује нека организација, у посматраном случају – транспортна, извор веома значајних и корисних података и информација на
основу којих највише руководство може да доноси ефективне стратешке и оперативне одлуке
у циљу постизања одрживог успеха и континуитета пословања организације. Међутим, пракса,
на жалост, показује да се овом питању ни из близа не посвећује пажња коју оно заслужује – у
великом броју организација своди се на формално задовољавање захтева неког примењеног
међународног стандарда. Каква је корист од таквог приступа?
Модел процеса анализе контекста транспортне организације који је приказан у овом раду је
заснован на праћењу и анализи начина и резултата реализације овог процеса у пракси и вишегодишњем искуству аутора у примени међународних стандарда за системе менаџмента.
Приказани модел применљив је, уз одређена прилагођавања, и за анализу контекста организација које се баве другим делатностима.
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ЛОГИСТИЧКО ПОСТУПАЊЕ СА ИСТРОШЕНИМ-ОТПАДНИМ
ПНЕУМАТИЦИМА ГЕНЕРИСАНИМ У ТРАНСПОРТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
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Милош Арсић2, ФИМЕК, Универзитет Привредна академија, Нови Сад
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Тибор Фазекаш5, Градска управа град Суботица

Апстракт: У раду је приказан један могући модел организације логистичког поступања са
истрошеним, односно отпадним пнеуматицима. Транспортне организације, сходно величини
свог возног парка и интензитету експлоатације генеришу одређене количине пнеуматика који
су на крају животног века и бивају искључени из употребе. Токови таквих пнеуматика су
обимнији и сврставају се у групу отпада који је опасан и са којим треба поступати у складу
са законском регулативом која уређује ову област, хармонизованим стандардима и другима
релевантним документима. Приказани модел је универзалног карактера, применљив је у
транспортним и свим другим организацијама које генеришу одређене количине отпадних
пнеуматика.
Кључне речи: транспортна организација, логистичко поступање, пнеуматик, животни век,
опасан отпад.

LOGISTICS TREATMENT WITH WEAR-WASTE TIRES GENERATED IN
TRANSPORT ORGANIZATIONS
Abstract: The paper presents a possible model of the organization of logistics management with worn,
i.e. waste tires. Transport organizations, according to the size of their fleet and the intensity of
exploitation, generate certain quantities of tires that are at the end of their life and are excluded from
use. The flows of such tires are more extensive and are classified as waste that is hazardous and
should be treated in accordance with the legislation governing this area, harmonized standards and
other relevant documents. The presented model is of universal character, it is applicable in transport
and all other organizations that generate certain quantities of waste tires.
Keywords: transport organization, logistics handling, tire, lifespan, hazardous waste.
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1. УВОД
Транспортне организације су, по природи ствари, значајни генератори, односно произвођачи
запажених количина пнеуматика који су стављени у стање ван употребе. Количина
пнеуматика на крају употребе условљена је величином возног парка, интензитетом
експлоатације, начином одржавања, поштовањем прописа о техничкој исправности моторних
возила као и односом према безбедности саобраћаја. Створене количине пнеуматика на крају
употребе за свој смештај захтевају одређени одређени простор, траже адекватно чување и
против-пожарно обезбеђење. Прикупљени пнеуматици на крају употребе нису нешто чега се
треба одмах решавати, они имају потенцијалну материјалну и употребну вредност.
Пред транспортне организације поставља се задатак збрињавања такво створених количина
материјалних средстава ван употребе са циљем остварења одређене материјалне користи,
елиминације потенцијалног угрожавања животне средине, ослобађања драгоценог простора.
Све то добија на значају када се зна да су пнеуматици стваљени у стање ван употребе
категорија опасног отпада, са којим треба поступати одговорно, пажљиво и у складу са
законском регулативом која уређује ову област, хармонизованим стандардима и другима
релевантним документима.
2. ЖИВОТНИ ВЕК ПНЕУМАТИКА
Претеча развоју пнеуматика је точак, он је настао пре више од 5000 година, у своме развоју
прешао је пут од дрвених дискова, преко гвоздених точкова, до савремених точкова који се
уграђују на данашња моторна и прикључна возила. Роберт Вилијам Томсон патентирао је
пнеуматик 1845.године, а одмах потом Данлоп оснива истоимену фирму за производњу
пнеуматика
Крајем 1891. године први пнеуматик "одвојив" од точка осмислила су два агроинжењера из
централне Француске. Браћа Мишелин, Едвард и Андре, су први испробали пнеуматске гуме
на "кочијама без коња" у трци Париз-Бордо-Париз. Након неколико година, В.Е. Барлет
унапредио је фелну и гуму које је одвојива од точка.
Компанија Palmer Tyre из Детроита начинила је већи корак са пнеуматиком 1915. године
лансирајући први дијагонални пнеуматик где се нити појединих слојева тканине укрштају
косо. Године 1937. у унутрашњу констукцију пнеуматика почела је да се уграђује челична
жица и то најпре за камионске пнеуматике.
Прва радијални пнеуматик израђен је 1947. године. Престављао је револуцију за индустрију
транспорта и главни изум у пнеуматској технологији још од Данлоповог пнеуматика. Развој
ауто-индустрије изузетно је убрзан развојем аутомобилских пнеуматика. Током двадесетог
века активно се радило на проналажењу монтажно-демонтажних пнеуматика, двосмерног
вентила и на конструкцији Tubeless пнеуматика (без унутрашњег пнеуматика), који се данас
највише употребљавају.
У циљу боље информисаности крајњег купца Европски парламент је 22. априла 2009. године
усвојио Уредбу (EC) бр. 1222/2009 о означавању гума (измена и допуна Уредбе 228/2001). У
почетку је означавање били добровољно, од 01. новембра 2012. године када и Уредба ступа на
снагу је обавезна у државама које су чланице Европске уније и односи се на све пнеуматике
произведене после 01. јула 2012. године.
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Животни век пнеуматика почиње када се он произведе. Експлоатација пнеуматика почиње
када је постављен на возило. Његов животни век, у највећој мери, ће зависити од услова
експлоатације и начина одржавања. Најчешћи проблеми који се јављају у експлоатацији и који
знатно утичу на животни век пнеуматика су:
● недовољан притисак у пнеуматику,
● преоптерећење и распоред терета на возилу,
● услови пута, брзина кретања и температура контактног слоја,
● положај точкова,
● удвајање пнеуматика.
Током експлоатације пнеуматика долази до старења а оно се одређује у складу са
многобројним хармонизованим стандардима и техничким спецификацијама који уређују ову
област, као што су захтеви и методе за старење пнеуматика у складу са серијом стандарда
SRPS ISO 12280 и то: SRPS ISO 12280-1; Старење под утицајем топлоте; SRPS ISO 12280-3;
Испитивање убрзаним старењем; Старење у животном окружењу.
На старење пнеуматика утичу бројни фактори: начин употребе, сунчева светлост, влага,
кисеоник, температура, озон, разни хемијски агенси, услови складиштења и сл. Симптоми
старења пнеуматика су: губитак боје, појава малих напуклина на површина, губитак сјаја
површине, излучивање пигмента, деформација материјала, погоршање механичких својстава.
Сви наведени фактори коју утичу на старење пнеуматика и начин на основу којих се одређује
старење пнеуматика, су показатељи са којим се долази до сазнања да је пнеуматик на крају
употребе.
Пнеуматици се држе ускладиштени пре него што се ставе у употребу, па је зато значајно да се
то чини у условима непожељне промене својстава. Такве промене могу проистећи из
деградације, која може да обухвати превелико отврдњавање, омекшавање, пуцање, капиларно
пуцање или друге ефекте на површини. Друге промене могу бити узроковане деформацијом,
контаминацијом или механичким оштећењем.
Стандардом SRPS ISO 2230:2004; Производи од гуме – Упутство за складиштење, обухваћени
су поступци контролисања, вођења записа, паковања и складиштења производа, склопова и
делова израђених од гуме или термопластичног еластомера пре него се они ставе у употребу.
3. ИСТРОШЕНИ ПНЕУМАТИЦИ У ТРАНСПОРТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Транспортне организације, сходно величини возног парка, генеришу одређене количине
истрошених пнеуматика који се стављају у стање ван употребе, и по правили за свој смештај
траже додатни простор. Истрошени пнеунатици, односно пнеуматици на крају употребе су
опасни отпад јер својим саставом, хемијским, биолошким, физичким и другим технолошким
карактеристикама, представљају одређену опасност по здравље људи, животну средину и сва
жива бића.
Од транспортних организација се очекује да са таквим отпадом поступају у складу са
законском регулативом која уређује ову област, хармонизованим стандардима и другима
релевантним документима.
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3.1. Модел логистичког поступања са пнеуматицима на крају употребе
Пнеуматици на крају употребе за сваку транспортну организацију као генератора таквих
токова представљају повратне материјалне токове, који су реални, сложени и обимни, па
захтевају да се са њима на адекватан начин и управља. Логистичко поступања са
пнеуматицима на крају употребе представља процес планирања, имплементације и контроле
повратних токова сировина од тачке коришћења до тачке обнављања или правилног одлагања.
На слици 1. приказане су груписане основне логистичке активности са пнеуматицима на крају
употребе.

Слика 1. Груписање логистичких активности у поступању са пнеуматицима на крају
употребе

Извор: Јовановић Драгутин, Логистика отпадних материјала, Висока школа струковних студија, Београд,
2012.

Логистичко поступање са пнеуматицима на крају употребе обухвата следеће активности:
● програмирање повраћаја,
● управљање ресурсима,
● техничку припрему повраћаја,
● одржавање ресурса,
● транспорт,
● контролу квалитета,
● снабдевање енергијом,
● складиштење враћених производа и материјала и припрему за даље поступање
са њима.
На слици 2. је приказан је модел логистичког поступања са пнеуматицима на крају употребе
са свим припадајућим активностима.
За процес логистичког поступања са пнеуматицима на крају употребе може се рећи да је то
процес идентификације пнеуматика на крају употребе, планирања и управљања и контроле
повратних токова пнеуматика на крају употребе, од тачке престанка разлога њихове употребе,
односно тачке коришћења, до тачке наредног поступања са њима, односно до тачке обнављања
или правилног одлагања.
Основна и почетна активност је сакупљање пнеуматика на крају употребе. Активност
подразумева системско сакупљање и сортирање пнеуматика на крају употребе ради њиховог
транспорта на даљи третман или одлагање.
Врло је битно да се активност сортирања обави на месту настајања пнеуматика на крају
употребе, у самој транспортној организацији, односно у њеном погону за одржавање
Селекција пнеуматика на крају употребе обухвата преглед и разврставање на пнеуматике који
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могу, под одређеним условима, бити употребљени, пнеуматике за рециклажу и пнеуматике
који морају да се униште.
Активност транспортовања пнеуматика на крају употребе обавља се на краћим растојањима,
углавном до места сортирања, евентуалне прераде и складиштења ради чувања до момента
предузимања наредних активности.
Пнеуматици на крају употребе морају да се чувају у складишту пре него што се подвргну
поступку обнављања, рециклаже или уништења. Складиштење се врши да би се спречило
њихово расипање и да би се обавио процес обнове, рециклаже или уништења, чиме се
елиминишу штетне последице по околину.
ПОЧЕТАК

УПОТРЕБА
ПНЕУМАТИКА

ОЦЕЊИВАЊЕ СТАЊА
ПНЕУМАТИКА

ДА ЛИ
ПНЕУМАТИК
ИСПУЊАВА СВОЈУ
МИСИЈУ?

ДА

НЕ
КРАЈ УПОТРЕБЕ
ПНЕУМАТИКА

ЛОГИСТИЧКО
ПОСТУПАЊЕ СА
ПНЕУМАТИЦИМА НА
КРАЈУ УПОТРЕБЕ

-

РЕЦИКЛИРАЊЕ

ПРОИЗВОДЊА
ПНЕУМАТИКА

НОВИ
ПРОИЗВОД

САКУПЉАЊЕ
СКЛАДИШТЕЊЕ
СОРТИРАЊЕ
ТРАНСПОРТ ДО МЕСТА
ОБНАВЉАЊА ИЛИ
ОДЛАГАЊА

СПАЉИВАЊЕ
НЕУПОТРЕБЉИВИХ
ПНЕУМАТИКА

ПРОТЕКТИРАЊЕ

ТРАНСПОРТ ДО
ЦЕМЕНТАРЕ

САКУПЉАЊЕ
ОТПАДА

САКУПЉАЊЕ
ОТПАДА
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
ОД ПНЕУМАТИКА НА
ДЕПОНИЈЕ

КРАЈ

Слика 2. Модел логистичког поступања са пнеуматицима на крају употребе
Извор: Изворно ауторски

Њихово привремено чување или складиштење може бити:
● на локацији произвођача или власника отпада,
● у центрима за сакупљање,
● у трансфер станицама,
● другим локацијама у складу са законском регулативом.
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Поновна употреба пнеуматика који су исклључени из експлоатације обухвата методе које
омогућавају коришћење делимично употребљених пнеуматика за намену за коју су и
произведени. Са економског аспекта, поновна употреба пнеуматика води снижењу трошкова
за корисника. Методе поновне употребе подразумевају:
● директну поновну употребу,
● урезивање,
● протектирање.
Директна поновна употреба је поновна употреба без икаквог третмана. Коришћење половних
пнеуматика зависи од дебљине газеће површине.
Урезивање се врши тако што се у површински слој газеће површине урезује нова "шара". Ова
метода се примењује, пре свега, код пнеуматика теретних возила чија се газећа површина брже
троши.
Протектирање се врши код пнеуматика код којих је дебљина газеће површине достигла
минимални дозвољени лимит. Протектирање доприноси продужењу рока употребе
пнеуматика. Протектирањем се штеди сировина и енергија као и средства за набавку новог
пнеуматика и смањује се количина отпада који се одлаже.
4. РЕЦИКЛИРАЊЕ ПНЕУМАТИКА НА КРАЈУ УПОТРЕБЕ
Процесом рециклаже пнеуматици на крају употребе се поновно прерађују. Она обухвата
сепарацију пнеуматика, његову припрему за поновну прераду-поновну израду или
производњу и поновну употребу за првобитну или другу намену, изузев у енергетске сврхе.
Рециклажом се обезбеђује уштеда природних ресурса и смањење количине отпада који се
трајно одлаже. Користи од рециклаже су многоструке и директно утичу на: смањење
комуналног и индустријског отпада, добијању секундарних сировина за производњу, посредно
продужење века употребе производа, замену увоза секундарних сировина, очување постојећих
ресурса, уштеди енергије, смањењу трошкова производње, отварању нових радних места,
заштити животне средине.
Најчешћи начин материјалног искоришћења отпадних пнеуматика је рециклирање. Први
корак код рециклаже пнеуматика је дробљење, после тога следи сепарација материјала по
врстама (гума, челик и текстил). Гумени гранулат се може употребити за површине спортских
терена, кровни материјал, површине и подлоге путева, као додатак модификованом асфалту и
као звучни и термо изолациони материјал. Занимљива је употреба гранулата у виду растварача
нафтних сировина (замена вапекса).
Разноврсност материјала произведених од отпадних пнеуматика се повећава. У грађевинској
индустрији се користе веће количине целих пнеуматика или уситњених за звучну изолацију,
лаке испуне, подлоге за депоније и друго. Произвођачи користе материјале мањих димензија
и мешавине материјала за производе као што су аутомобилски делови, заптивне смесе,
заштитни слојеви, пигменти, као и различити материјали за површине путева, што је
приказано у табели 1.
У случају да трошкови рециклаже или реупотребе пнеуматика на крају употребе премашују
укупне трошкове набавке нових сировина или је пнеуматик потпуно неупотребљив
организација ће се определити за уништење.
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Ако се уништавају пнеуматици на крају употребе спаљивањем, остварује се вишеструка
корист кроз добијање топлотне и електричне енергије, с тим да ови процеси морају бити
контролисани у складу са важећом законском регулативом у области очувања животне
средине.
Табела 1. Употреба материјала од рециклираних пнеуматика
Извор: Јанко Ходолич, Рециклажа и рециклажне технологије, Факултет техничких наука,
Нови Сад, 2011. стр. 126
Величина
делова
Цели или
сечени
пнеуматици
±50до ±300mm

Назив и начин производње материјала

Употреба материјала

Цели пнеуматици се могу рециклирати без
хемијске трансформације, могу се сећи на
половине, четвртине и тд.
Шред се прави од механички уситњених
пнеуматика који се цепају на неједнаке
делове величине ±5 до ±300 mm, било које
размере

±10до±50mm

Комадићи су механички уситњени
пнеуматици који се цепају на неједнаке
делове величине ±5 до ±300mm, било које
размере

7до15 mm

Гранулат је резултат прераде пнеуматика у
фине фракције величине од ±1 до 10 mm.

Вештачки гребени,
звучна изолација,
привремени путеви итд
Лаке испуне за основе путева, насипа, дренаже, топлотна изолација у
путевима и зградама,
звучне рампе, изградња
депонија.
Лаке грађевинске испуне,
дренажа, изградња
плочника, депоније,
потпорни стубови мостова
и пољопривредни
производи.

Према извештају Агенције за рециклажу у прекограничном кретању инертног отпада врши се
увоз одређених коичина истрошених пнеуматика, а извози се отпадна струготина од
пнеуматика
У табели 2 дат је преглед организација које се баве прерадом, пнеуматика на крају употребе.
Табела 2. Преглед организација које се баве прерадом отпадних гума

Извор: Јанко Ходолич, Рециклажа и рециклажне технологије, Факултет техничких наука,
Нови Сад, 2011. стр. 133

Назив и седиште привредног
субјекта

Адреса
складишта

Активности

1.

Ла фарге, Беочин

Беочин

прикупљање/спаљивање

2.

Холцим Србија, Нови Поповац

Нови Поповац

прикупљање/спаљивање

3.

Принцип-86, Платичево

Железничка 148

протектирање

4.

ОД "Ауро Мирко 2" Лазић Срђан и
др. Прокупље

Ратка Павловића
б.б.

протектирање

5.

Сервис Трифковић, Рума

Краљевачка б.б.

протектирање

6.

Крајбург, Сремска Митровица

Вогањски пут б.б.

протектирање
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У Србији постоје организације које се баве рециклажом отпадних гума са шифрама
делатности, које су регистоване у бази података Агенције за рециклажу Републике Србије
табела 3.
Табела 3. Преглед организација које рециклирају отпад индексних бројева: 160103 - гуме,
струготина од гуме и 191204 - пластика и гума

Извор: Јанко Ходолич, Рециклажа и рециклажне технологије, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011. стр.
134

Предузећеорганизација

Округ

Град

Индексни број
отпада

Холцим Србија

Поморавски округ

Поповац

160103

Дис

град Београд

Земун

160103

Јел-Ми

град Београд

Марковац

191204, 160103

Мах Транс

град Београд

Раља

191204, 160103

Таспромет

град Београд

Обреновац

191204

Баки

Шумадијски округ

Крагујевац

160103

Кртола

Јужнобанатски
округ

Панчево

160103

Боројевић

Мачвански округ

Шабац

160103

Кватро Компани

Моравички округ

Чачак

160103

Палмар

Моравички округ

Чачак

191204, 160103

Гумитекс

Рашки округ

Блаце

191204

ЈУ Караибург

Сремски округ

Бачинци

Рума гума

Сремски округ

Рума

Ауто Марко 2

Топлички округ

Прокупље

Пнеутек

Јужнобачки округ

Врбас

191204, 160103
160103
191204, 160103
160103

У земљама ЕУ у задње време може се приметити драматично смањење депонија пнеуматика
на крају употребе са 62% у 1994. години на 4% 2010. године. У 2012. години поновна употреба,
протектирање, рециклажа и добијање енергије укупно је достигао ниво од 96% опоравка
пнеуматика на крају употребе као што је приказано на слици 3.
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Слика 3. Напредак опоравка пнеуматика на крају употребе између 1994. и 2010. године

Извор: Maciej Sienkiewicz, Напредак у управљању половних пнеуматика у Европској унији, Гданск Пољска,
2012. стр. 1746

Главне методе опоравка пнеуматика на крају употребе су добијање енергије 38% и рециклажа
материјала 40%.
На основу предходних искустава у управљању отпадом, земље ЕУ су развиле три методе
регулисања и унапређења надзора управљања пнеуматицима на крају употребе, и то:
1. Управљачки модел заснован на проширеној одговорности произвођача. Према овом
моделу, управљање пнеуматицима на крају употребе је одговорност произвођача и
увозника који их пласирају на тржиште. То их обавезује да организују сакупљање
пнеуматика на крају употребе и да /обезбеде/ примењују законске прописе приликом
њиховог опоравка и рециклаже. Ово може урадити директно произвођач, или
посредством, специјализоване организације за опоравак или рециклажу која делује у
њихово име. На слици 4 су имена највећих организација који се баве опоравком и
рециклажом у европским земљама.

Слика 4. Имена великих организација у европским земљама који се баве
опоравком/рециклажом

Извор: Maciej Sienkivicz, Напредак у управљању половних гума у ЕУ, Полимер технологија Одељење Хемијског
факултета, Пољска, 2012. стр. 1743
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2. Порески систем. Произвођачи и продавци на цену нових пнеуматика додају пореску
обавезу коју уплаћују у државни буџет. Средстава се добијају од купаца приликом
куповине нових пнеуматика.
3. Систем слободног тржишта, који подразумева профитабилност опоравка и рециклаже
пнеуматика. Овај модел претпоставља да су пнеуматици на крају употребе извор
вредних сировина, чије је управљање профитабилно за укључене организације.
5. ЗАКЉУЧАК
Транспортне организације, у зависности од величине свог возног парка, стварају-производегенеришу одређене количине пнеуматика који су из разних разлога искључени из даље
употребе. Створене количине пнеуматика на крају употребе за сваку транспортну
организацију представљају повратне материјалне токове, који су реални, сложени, обимни,
потенцијално опасни по животну средину, са потенцијално значајном материјалном
вредношћу и не треба их једноставно одбацивати.
За правилно поступање са токовима пнеуматика на крају употребе потребно је организовати
одговарајући процес управљања који у суштини представља процес логистичког поступања са
пнеуматицима на крају употребе, кога чине активности планирања, имплементације и
контроле повратних од тачке генерисања токова (транспортна организација) до тачке
обнављања (места дораде-прераде, рециклаже), енергетског спаљивања или правилног
одлагања.
Решавање проблема нагомиланих отпадних пнеуматика има у исто време еколошки,
енергетски и економски значај. Већина земаља ЕУ се одговорно односи према том проблему,
али су и многе друге земље света схватиле заначај и озбиљност тренутне ситуације, донеле
одговарајућу регулативу и већ имају позитивна искуства.
Сасвим је сигурно да ће пенуматици на крају употребе, односно отпадни пнеуматици, и код
нас у будућности бити третирани као драгоцени ресурс који се може употребити у другим
индустријским и услужним делатностим, као сировина за добијање различитих произвда или
као енергент.
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УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА КОЈЕ СЕ БАВИ
ТРАНСПОРТОМ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ УВОЂЕЊЕМ ПРОЦЕДУРЕ
НОРМАТИВА У ИНТЕРЕСУ СМАЊЕЊА ТРОШКОВА И ПОВЕЋАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Сања Вукајловић1, Rico Training Centre
Немања Деретић , Београдска академија пословних и уметничких струковних студија
Горан Михајловић3, Економски факултет универзитета НУБЛ
2

Апстракт: У раду је приказана анализа различитих параметара рада возног парка једног
предузећа које се бави транспортом за сопствене потребе који су праћени током 2020. године
и током првих десет месеци 2021. године. За сваки параметар је приказана временска линија
са припадајућим вредностима према подацима који су били достављени од стране надлежних
служби предузећа током 2020. и 2021. године. На основу доступних података, дошло се до
резултата о рационалнијем коришћењу путничких возила (однос потрошени литар горива и
пређени километар се смањио за 4,03%) и радних машина (однос потрошени литар и
остварени моточас рада се смањио за 8,24%). Са друге стране, код теретних возила (иако
се повећао однос потрошени литар и пређени километар за 4,09%), дошло је до смањења
других значајних параметара као што су потрошња горива у литрама (смањење за 1,24%) и
број пређених километара (смањење за 2,59%). Поред наведених резултата, дошло је и до
посредних бенефита у виду смањења трошкова одржавања и повећања безбедности
саобраћаја.
Кључне речи: организација транспорта, безбедност саобраћаја, потрошња горива, економска
анализа.

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE COMPANY ENGAGED IN
TRANSPORT FOR OWN NEEDS BY INTRODUCING THE NORMATIVE
PROCEDURE IN THE INTEREST OF REDUCING COSTS AND INCREASING
TRAFFIC SAFETY
Abstract: The paper presents an analysis of different parameters of the fleet of a company engaged
in transport for its own needs that were monitored during 2020 and during the first ten months of
2021. For each parameter, a timeline was shown with the corresponding values according to the data
provided by the competent services of the company during 2020 and 2021. Based on the available
data, there were results of more rational use of passenger vehicles (the ratio of consumed litre and
kilometre travelled decreased by 4.03%) and working machines (the ratio of consumed litre and
actual operating hour decreased by 8.24%). On the other hand, for trucks (although the ratio of
consumed litre and kilometre travelled increased by 4.09%), there was a decrease in other significant
parameters such as fuel consumption in litres (decrease by 1.24%) and the number of kilometres
sanja.vukajlovic@gmail.com
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3
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travelled (decrease by 2.59%). In addition to the above results, there have been indirect benefits in
the form of reduced maintenance costs and increased traffic safety.
Keywords: organization of transport, traffic safety, fuel consumption, economic analysis.
1. УВОД
Сталним усавршавањем саобраћајних средстава омогућен је привредни развој у светским
размерама. Уопштено речено, унапређење транспорта значи смањење транспортних трошкова,
али може да значи и већу брзину транспорта, побољшање у заштити животне средине,
побољшање квалитета или безбедности транспортних услуга, што се у укупним ефектима
може изразити и мерити већом ефикасношћу транспорта. Према [2], са развојем човечанства
развијао се и транспорт, а сваки проналазак је процес транспорта чинио све сложенијим.
Настао је комплексни транспортни систем који чини интегрисану целину интерактивних
елемената, који заједно извршавају функцију транспортног процеса, односно транспортних
задатака.
У складу са [5], основна подела друмског транспорта робе односи се на карактер активности
те службе, тј. да ли се транспорт врши за другога уз накнаду, што обављају предузећа чија је
основна делатност транспорт у друмском саобраћају, или за сопствене потребе, који врше
возни паркови посебних погона или аутотранспортних служби у саставу разних установа или
предузећа чија то није основна делатност. Према [6], суштинска разлика између превоза терета
за сопствене потребе и јавног превоза терета је у томе што се превоз за сопствене потребе
врши без накнаде у вези са пословима из своје делатности (нпр. у велетрговини достава робе
до купца без посебне наплате превоза), а јавни превоз терета је такав превоз код кога превозник
наплаћује услугу превоза или остварује било какву директну или индиректну економску
корист на основу обављања тог превоза. Конкретније, превоз терета за сопствене потребе је,
према Закону о превозу терета у друмском саобраћају, превоз терета у друмском саобраћају
који домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник, пољопривредник, односно
страно правно лице, предузетник или физичко лице обавља без накнаде у вези са пословима
из своје делатности.
Хипотеза које је тестирана је да ли применом и контролом вођења процедуре путних (радних)
налога, норматива потрошње горива, уз држање обука еко и безбедне вожње може да
допринесе унапређењу организације предузећа које се бави транспортом за сопствене
потребе. Рад се састоји од шест поглавља. Након уводних разматрања у другом делу је дат
кратки преглед литературе. Методе су приказане у трећем делу рада, а резултати истраживања
су дати у четвртом делу рада. Након петог дела рада у коме је дата дискусија, у последњем
делу су дата закључна разматрања.
2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
Добра организација аутотранспорта, према [1], подразумева прецизно планирање и оптималну
организацију експлоатације транспортних средстава. Организација обухвата темељно
изучавање превозних захтева и услова при којима треба организовати транспорт у наредном
временском периоду. Поред организације потребна је анализа остварених резултата рада
возила у претходном периоду. Последњих пар деценија обележене су вртоглавим развојем
информационо-комуникационих технологија. Превозници и предузећа у друмском транспорту
управљају флотом својих возила у циљу оптимизације њихове експлоатације, бољег одговора
на транспортну потражњу и ефикаснијег кретања у саобраћају. Примери технологија као што
су мобилне телекомуникације, сателитски системи и ГПС су омогућиле ефикасно управљање
транспортом у оквирима превозних компанија или њихових ширих асоцијација. [3]
У складу са [7], под дефиницијом возног парка подразумева се скуп свих транспортних
средстава предузећа (теретна моторна возила, тегљачи, приколице, полуприколице, соло
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аутобуси, зглобни аутобуси, итд.). По свом саставу, возни парк може бити хомоген или
хетероген. Уколико је возни парк састављен од возила различитих марки и типова, онда
категорије корисних носивости могу бити различите, а самим тим су различите и техничкоексплоатационе карактеристике. Састав возног парка предузећа је по правилу ретко хомоген,
па је теже остварити високу ефикасност при раду. Поред тога, теже је остварити квалитетно
техничко одржавање. Због ових недостатака [4], треба тежити типизацији возног парка или
барем смањити број марки и типова возила заступљених у возном парку.
3. МЕТОДЕ
У анализи су коришћене методе статистичке анализе као што су: груписање података и
статистичке серије, графичко приказивање статистичких серија и дескриптивне мере узорка.
У раду је представљено искуство Rico Training Centre-a, Центра за образовање одраслих
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у реализацији
консултантских услуга усмерених на унапређење организације и смањење трошкова, код
јавног предузећа које се бави превозом за сопствене потребе. Циљ рада је да се применом и
контролом вођења процедуре путних (радних) налога и норматива потрошње горива постигне
првенствено смањење потрошње горива, а затим да се у каснијој фази применом обука
безбедне и еко вожње стање још више побољша. Ради ефикаснијег и поузданијег праћења,
планирања и организовања хетерогених возних паркова, неопходно је груписати возила која
имају исте или сличне карактеристике и чије је техничко стање приближно исто [7]. У раду су
возила подељена у четири опште групе: путнички аутомобили, теретна возила, радне машине
и скутери. У истраживању је приказана анализа различитих параметара који су праћени током
2020. године и током првих десет месеци 2021. године. За сваки параметар је приказана
временска линија са припадајућим вредностима према подацима који су били достављени од
стране надлежних служби предузећа. Анализирани су следећи параметри:
1. Укупан број возила/радних машина;
2. Врста возила;
3. Укупан број пређених километара;
4. Број пређених km према врсти возила и у процентима;
5. Укупна количина издатог горива на станици за снабдевање горивом;
6. Укупан број возила/радних машина која нису попуњена горивом на крају месеца;
7. Потрошња горива према врсти возила и у процентима;
8. Количина потрошеног горива према врсти (моторни бензин и евро дизел);
9. Количина издатог горива за машине и алате за које се не издају налози;
10. Број моточасова рада радних машина.
4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Приказ стања по параметру укупан број возила/радних машина је дат на слици 1. У 2020.
години, просечан број возила/радних машина за које су отварани налози је био 125, док је у
2021. години просечан број отворених налога 129, што указује на тенденцију повећања броја
возила/радних машина за која се отварају налози. Број возила према врсти је дат на слици 2.
Број путничких аутомобила (ПА) и теретних возила (ТВ) се смањује услед расходовања, док
се број радних машина (РМ) повећао у односу на децембар 2020. Број скутера зависи од доба
године у којој се користе.
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Слика 1. Укупан број возила/радних машина
Извор: истраживање аутора

АПР
21

МАЈ
21

ЈУН
21

ЈУЛ
21

АВГ
21

СЕП
21

36
49
41
5

5

36
49
41

37
50
41
5

5

37
50
40

37
50
40

С - број

4

4

МАР
21

РМ - број

37
50
40

37
50
39

ФЕБ
21

2

50
37
37

ЈАН
21

ТВ - број
37
50
39

50
37
37

ДЕЦ
20

2

40
51
36

ПА - број

ОКТ
21

Слика 2. Број возила према врсти
Извор: истраживање аутора

Укупан број пређених километара је дат на слици 3. У приказаном периоду, месечно возила
прелазе у просеку 85.349,45 km уз изражен сезонски утицај (стандардно одступање 10.093,81
km).
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Слика 3. Укупан број пређених километара током истраживаног периода
Извор: истраживање аутора

Број пређених km према врсти возила у апсолутној количини је дат на слици 4 за посматрани
период (подаци доступни од децембра 2020) и може се видети да има изражени сезонски
карактер. У просеку највише прелазе ТВ (47.480,47 km, стандардно одступање 5.825,21 km),
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па затим ПА (37.462,25 km, стандардно одступање 5.208,78 km). Скутери (С) просечно прелазе
794,11 km гледано на месечном нивоу уз велико стандардно одступање од 531,06 km (када се
користе).

АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Слика 4. Број пређених km према врсти возила у количини током истраживаног периода
Извор: истраживање аутора

Број пређених km према врсти возила у процентима је дат на слици 5 за посматрани период
(подаци доступни од децембра 2020). У приказаном периоду, просечна учешћа у броју
пређених km (скутери 0,88% када се користе) су: ТВ прелазе 55,61% (стандардно одступање
2,81%), а ПА 43,86% (стандардно одступање 3,09%) укупних km.
Окт 21
Сеп 21
Авг 21
Јул 21
Јун 21
Мај 21
Апр 21
Мар 21
Феб 21
Јан 21
Дец 20
Нов 20
Окт 20
Сеп 20
Авг 20

46,37
44,97
43,94
41,89
43,89
49,98
43,74
46,93
46,36
44,62
42,43
40,02
44,25
41,25
37,20
0%

10%

20%

53,38
54,27
54,71
56,76
55,61
49,74
56,02
53,07
53,64
55,38
57,57
59,98
55,75
57,09
61,23

30%

40%

50%

% ПА - km

60%

70%

80%

90%

100%

% ТВ - km

Слика 5. Број пређених km према врсти возила у процентима током истраживаног периода
Извор: истраживање аутора

Укупна количина горива је први пут добијена за анализу од стране надлежних у мају месецу
2020. године и има изражени сезонски карактер (просек 20.547,04 l, стандардно одступање
2.375,98 l). За узорак месеци из 2020. године просечна потрошња износи 20.396,31 литара
(просечно 125 возила/радних машина), а за 2021. годину просек је 20.781,75 литра (просечно
129 возила за која су отварани налози). Просечна месечна потрошња се повећала за 385,45
литра горива у 2021. години услед просечног месечног повећања од 4 возила/радне машине за
које се отварају налози. Гледано у процентима, број возила/радних машина на месечном нивоу
(у 2021. години) за која се отварају налози се повећао за 3,2% у односу на просечни број на
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нивоу месеца у 2020. години, а месечна потрошња горива се у 2021. години повећала за 1,89%
у односу на 2020. годину.
У 2020. години, просечан број возила/радних машина која нису попуњена горивом на крају
месеца је био 5,8, док је у 2021. години просечан број возила/радних машина која нису
попуњена горивом на крају месеца 2,2, што указује на тенденцију смањења броја возила која
нису попуњени горивом на крају месеца (Слика 6).
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Слика 6. Укупан број возила/радних машина која нису попуњена горивом на крају месеца
током истраживаног периода
Извор: истраживање аутора

Потрошња горива према врсти возила у апсолутној количини за посматрани период (подаци
вођени од јула 2020) има изражени сезонски карактер. У просеку највише троше ТВ (10.067,76
l, стандардно одступање 1.097,03 l), па затим РМ (5.989,85 l, стандардно одступање 985,99 l) и
ПА (3.441,87 l, стандардно одступање 331,12 l). Скутери (С) имају просечну потрошњу од
33,72 l гледано на месечном нивоу уз велико стандардно одступање од 21,33 l (када се користе).
Потрошња горива према врсти возила у процентима је дата на слици 7 за посматрани период
(подаци доступни од јула 2020). У приказаном периоду, просечна учешћа у потрошњи горива
(скутери 0,17% када се користе) су: ТВ троше 51,65% (стандардно одступање 2,38%), РМ
30,55% (стандардно одступање 2,65%), а ПА 17,72% горива (стандардно одступање 1,43%).
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Слика 7. Потрошња горива према врсти возила у процентима током истраживаног периода
Извор: истраживање аутора
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У приказаном периоду, месечно се троши 3.620,34 литара бензина (стандардно одступање
671,22 l) и 16.546,51 литара евро дизела уз изражен сезонски утицај (нарочито у случају
количине потрошеног дизел горива, стандардно одступање 2.052,25 l). Количина издатог
горива за машине и алате за које се не издају налози има сезонски карактер. У приказаном
периоду, за машине и алате за које се не издају налози, месечно се у просеку сипа 845,62 литара
горива уз изражен сезонски утицај (стандардно одступање 369,79 l). За узорак месеци из 2020.
године, на месечном нивоу се просечно сипа 940,12 литара, а у 2021. години месечно се
просечно сипа 770,02 литара. У приказаном периоду, месечно радне машине су одрадиле у
просеку 1.156 моточасова рада уз изражен сезонски утицај (стандардно одступање 237 mh).
5. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА
У табели 1 приказана је процентуална промена изабраних показатеља/параметара возног
парка. Како је порастао број возила/радних машина за која се отварају налози дошло је до
повећања потрошње горива и пређених km.
Табела 1. Процентуална промена изабраних показатеља/параметара возног парка – просек
Извор: истраживање аутора

Показатељ/параметар
Број возила којима је неисправан km
или mh сат
Број возила која нису попуњена
горивом на крају месеца
Укупно возила на списку
Гориво сипано на станици за
снабдевање горивом (l)
Гориво утрошено за машине/алате (l)
Коефицијент односа литар/километар
(l/km) код путничких возила
Коефицијент односа литар/километар
(l/km) код теретних возила
Коефицијент односа литар/моточас
(l/mh) код радних машина
Укупан број пређених километара (km)
Укупан број моточасова рада (mh)

Цео
период

2020.

2021.

Промена
2021/2020

2,5

4,00

1,50

-62,50%

3,1

5,8

2,2

-62,29%

128

125

129

+3,20%

20.547,04

20.396,31

20.781,75

+1,89%

845,62

940,12

770,02

-18,09%

0,0921

0,0947

0,0909

-4,03%

0,2108

0,2052

0,2136

+4,09%

5,2778

5,5845

5,1244

-8,24%

85.349,45
1.156,02

82.585,20
1.067,98

86.731,58
1.200,05

+5,02%
+12,37%

Напомена: сви подаци нису били доступни за све месеце.

Из табеле 1 се види помак ка рационалнијем коришћењу путничких аутомобила и радних
машина, јер односи литар/километар и литар/моточас имају тренд смањења. Код теретних
возила је другачији тренд за однос литар/километар, али увидом у друге показатеље види се
помак и код теретних возила (Табела 2).
Табела 2. Подаци о изабраним параметрима рада теретних возила - просек
Извор: истраживање аутора

Показатељ/параметар
Број литара горива сипаног у теретна
возила (l)
Учешће теретних возила у потрошњи
горива сипаног на станици за
снабдевање горивом (%)
Број пређених километара од стране
теретних возила (km)
Учешће теретних возила у укупном
броју пређених km (%)

Цео
период

2020.

2021.

Промена
2021/2020

10.067,76

10.146,53

10.020,49

-1,24%

51,65

52,53

51,12

-2,68%

47.480,47

48.316,00

47.062,70

-2,59%

55,61

58,32

54,26

-6,96%
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6. ЗАКЉУЧАК
Укупан број возила/радних машина за које се издају налози повећао се у 2021. години у односу
на 2020. годину. Укупна количина издатог горива на станици за снабдевање горивом има
изражени сезонски карактер (просек 20.547,04 l, стандардно одступање 2.375,98 l, коефицијент
варијације 11,56%). Присутан је значајан напредак у 2021. години у односу на 2020. годину
код следећих параметара: проценат оправданог горива према путним налозима у односу на
количину издатог горива на станици за снабдевање горивом; број налога који су отворени за
возила/радне машине, али нису враћени на крају месеца; укупан број возила/радних машина
која нису попуњена горивом на крају месеца и број возила/радних машина који имају
неисправан km/mh сат, при чему је дужи временски период у 2021. години присутан квар на
једном путничком возилу (поправљен на основу извештаја из октобра 2021.) и радној машини.
Присутан је умерени напредак у 2021. години у односу на 2020. годину код следећих
параметара: број возила која нису коришћена током месеца (смањење у просеку за 1 возило) и
број возила према врсти (услед расходовања возила у периоду децембар 2020 – октобар 2021,
број ПА се смањио за 4, број ТВ се смањио за 2).
На основу доступних података, присутно је рационалније коришћење путничких возила (однос
потрошени литар горива и пређени километар се смањио за 4,03%) и радних машина ((однос
потрошени литар и остварени моточас рада се смањио за 8,24%). Са друге стране, код теретних
возила (иако се повећао однос потрошени литар и пређени километар за 4,09%), дошло је до
смањења других значајних параметара као што су потрошња горива у литрима (смањење за
1,24%) и број пређених километара (смањење за 2,59%). Код теретних возила, средња вредност
потрошње горива се израчунава на основу укупне потрошње горива, узимајући у обзир и
пређене километре и моточасове рада у чему је разлика у односу на путничка возила (само
пређени километри). Изразити сезонски карактер (значајно стандардно одступање) је присутан
код следећих параметара: укупна количина издатог горива на станици за снабдевање горивом;
потрошња горива према врсти возила и у процентима; број пређених km према врсти возила и
у процентима; количина потрошеног горива према врсти (моторни бензин и евро дизел);
количина издатог горива за машине и алате за које се не издају налози; број моточасова рада
радних машина и укупан број пређених километара. На основу изнетог може се закључити да
су ефекти спроведених активности у оквиру консултантских услуга вишеструки, те да се у
циљу унапређења стања мора радити на наставку и проширењу активности и едукација свих
кадрова укључених у организацију транспорта.
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ELEKTRONSKI TOVARNI LIST (e-CMR)
Nebojša Vasić1, Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Vlatko Vuković2, Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska

Apstrakt: Roba je vekovima prelazila sa jednog mesta na drugo na osnovu fizičkog potpisa. Iako
živimo u eri digitalne revolucije, način prenosa robe nije se drastično promenio. Mnoge kompanije i
dalje koriste papir i mastilo za validaciju isporuke robe. E-CMR protokol, kao dopunski deo
Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR konvencije) odnosi se na primenu
elektronskog tovarnog lista (e-CMR-a), koji poštuje sve principe ove konvencije i od papirnog se
razlikuje samo po formatu. E-CMR, kao i papirni, usklаđuје ugоvоrnе uslоvе zа rоbu kоја sе prеvоzi
drumоm i olakšava trаnspоrt rоbе u cеlini, čineći ceo proces modernijim. Korisnici e-CMR-a
(pošiljalac, prevozilac i primalac) su međusobno povezani putem digitalne platforme, obično
bazirane na blockchain tehnologiji. Tokom trajanja procesa isporuke robe, e-CMR se automatski
ažurira, u svakoj fazi, i kod svakog njegovog korisnika. Cilj rada je da ukaže na ulogu i značaj eCMR-a u savremenim uslovima poslovanja.
Ključne reči: CMR, e-CMR, TransFollow, QR kod

ELECTRONIC CONSIGNMENT NOTE (e-CMR)
Abstract: Goods have been passing from one place to another based on a physical signature for
centuries. Although we live in the era of the digital revolution, the way goods are transferred has not
changed drastically. Many companies still use paper and ink to validate the delivery of goods. The
E-CMR protocol, as a supplementary part of the Convention on the Contract for the International
Carriage of Goods by Road (CMR Convention), refers to the application of the electronic
consignment note (e-CMR), which respects all principles of this convention and differs from paper
only in format. E-CMR, like paper, harmonizes contractual terms for goods transported by road and
facilitates the transport of goods as a whole, making the whole process more modern. Users of eCMR (consignor, carrier and consignee) are interconnected through a digital platform, usually based
on blockchain technology. During the delivery process, the e-CMR is automatically updated, at each
stage, and with each of its users. The aim of this paper is to point out the role and importance of eCMR in modern business conditions.
Keywords: CMR, e-CMR, TransFollow, QR code
1. UVOD
Transport robe u međunarodnom drumskom saobraćaju regulisan je Konvencijom o ugovoru za
međunarodni prevoz robe drumom (CMR konvencijom) (franc. Convention Relative au Contrat de
Transport International de Marchandises par Route; engl. Convention on the Contract for the
International Carriage of Goods by Road) donetom u Žеnеvi 19. mаја 1956. gоdinе od strane UN-a.
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Ova konvencija jednoobrazno reguliše prateću dokumentaciju robe koja se prevozi, principe
odgovornosti prevozioca i postupak zahteva za naknadu štete. Ona se primenjuje na svaki ugovor za
prevoz robe uz vozarinu (naknadu o prevozu robe) vozilima drumskog saobraćaja, kad se mesto
preuzimanja i mesto opredeljenja, kako je to određeno ugovorom, nalaze u dvema različitim
državama, od kojih je bar jedna ugovorna država, bez obzira na mesto sedišta i nacionalnost stranaka.
Naša država, odnosno bivša Jugoslavija, osim što ju je odmah ratifikovala, bila je i jedna od njenih
potpisnica, tj. aktivno je učestvovala u njenom pisanju [14]. CMR konvencija je postala obavezujuća
od stupanja na snagu 1961. godine, i do sada ju je ratifikovalo 58 država (sve evropske države, dve
afričke (Tunis i Maroko) i neke od država Bliskog Istoka i Centralne Azije) [12]. Ugovor za
međunarodni prevoz robe drumom potvrđuje se ispostavljanjem CMR tovarnog lista (CMR-a).
Odsutnost, neispravnost ili gubitak CMR-a ne utiče na postojanje ili valjanost ugovora, koji ostaje
podložan odredbama CMR konvencije [6].
Od donošenja i usvajanja CMR konvencije, doneta su još 2 protokola koja je dopunjuju (najpre CMRSDR protokol, a potom i protokol o elektronskom CMR-u – e-CMR protokol). Ovde je bitno naglasiti
da je za primenu i/ili jednog i/ili drugog protokola potrebno isti/iste ratifikovati u svakoj od država
potpisnica CMR konvencije. Za izmenu teksta CMR konvencije neophodno je doneti nov
međunarodni ugovor, odnosno protokol. To znači da nije dovoljno samo da neke države predlože
izmene, na koje ostale nemaju primedbe, i da onda te izmene automatski stupe na snagu i budu
obavezujuće za sve države potpisnice CMR konvencije.
CMR-SDR protokol iz 1978. godine do sada je ratifikovalo 48 država. Jugoslavija zbog političkih
previranja 80-ih godina prošlog veka, a kasnije i raspada, nije uspela da ga ratifikuje. Srbija ga je
ratifikovala tek skoro, 2020. godine [7], što je od izuzetne važnosti za sektor drumskog transporta
kod nas. Osim Crne Gore, protokol su ratifikovale i ostale ex jugoslovenske republike (Bosna i
Hercegovina 2020. godine, Hrvatska 2017. godine, Slovenija 2013. godine, (Severna) Makedonija
1997. godine). Od evropskih država, sem pomenute Crne Gore, jedino još Bugarska nije ratifikovala
ovaj protokol [13].
E-CMR protokol, koji se odnosi na primenu e-CMR-a, donet je 2008. godine, a stupio je na snagu
2011. godine. Do sada ga je ratifikovalo 30 država (Belorusija, Bugarska, Danska, Češka, Estonija,
Finska, Francuska, Nemačka, Iran, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Moldavija, Holandija,
Norveška, Oman, Poljska, Portugalija, Rusija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska,
Švajcarska, Turska, Tadžikistan, Ukrajina, Velika Britanija i Uzbekistan). Nekoliko drugih država,
poput Italije, trenutno radi na ratifikaciji e-CMR-a [9]. Inače, jedna od 3 inicijative paketa mobilnosti
(treća) Evropske komisije (engl. European Commission) usvojenog od strane Evropskog parlamenta
(engl. European Parliament) 2020. godine, između ostalog, odnosi se i na digitalizaciju transportnih
dokumenata, tj. primenu e-CMR-a. Dalje, treba napomenuti da su se Evropski parlament i Evropski
savet (engl. European Council) 27. novembra 2019. godine dogovorili i prihvatili obaveznu upotrebu
e-CMR-ova. Očekuje se da će e-CMR biti obavezan od 2026. godine, što znači da digitalni prenos
CMR-ova između kompanija, vlada i carinskih uprava u EU više neće biti geografski ograničen [15].
2. PAPIRNI TOVARNI LIST (CMR)
CMR nije ni tako složen ni tako formalan akt kao međunarodni železnički tovarni list (CIM). Zapravo,
svaki drumski prevozilac “ovlašćen” je da sam definiše obrazac CMR-a, jer njegova tačna forma nije
data u CMR konvenciji. Međutim, u praksi se odomaćila upotreba obrasca CMR-a kojeg je izradila
Međunarodna unija za drumski transport (engl. International Road Transport Union – IRU), a sve u
cilju podrške prevoziocima (slika 1). IRU je 1976. godine predložila model CMR-a koji zadovoljava
zahteve CMR konvencije, ali je on 2007. godine izmenjen kako bi više odgovarao potrebama
ugovornih strana i bio jednostavniji za korišćenje [3]. Većina država smatra CMR kontrolnim
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dokumentom koji se mora nalaziti u vozilu zajedno sa robom. U tom slučaju, njegovo odsustvo može
dovesti do ozbiljnih prekršaja i kazni.

a)

b)

c)

d)

Slika 1. Papirni tovarni list (CMR)

Izvor: https://www.irumobilitypackages.org/digitalisation

CMR se izdaje u 3 originalna primerka potpisana od strane pošiljaoca i prevozioca. Potpisi mogu biti
odštampani ili zamenjeni pečatima ako to dozvoljava zakon države u kojoj se CMR izdaje (član 5
CMR konvencije). Kada prevozilac primi robu, pošiljalac i prevozilac potpisuju crveni, plavi i zeleni
primerak (slike 1a, 1b i 1c, redom). Crveni primerak ostaje kod pošiljaoca. Pri prijemu robe primalac
potpisuje plavi i zeleni primerak, zadržava plavi, dok zeleni ostaje prevoziocu [3]. CMR može da
sadrži i više od 3 primerka (slika 1d). U ovom slučaju, četvrti ili peti primerak se mogu, ako je
potrebno, dostaviti banci, osiguravajućem društvu, carinarnici itd.
CMR, kao i podaci koji se u njega unose imaju mnogo veći značaj nego tovarni list u domaćem
drumskom prevozu. S jedne strane, CMR je dokazno sredstvo o zaključenom ugovoru o prevozu i
nepravilnostima, a s druge “pravna osnova”, tj. dokument za davanje instrukcija i koji određuje pravo
na raspolaganje robom [16]. Iz toga razloga, CMR mora da sadrži sledeće podatke (član 6 CMR
konvencije):
a) datum i mesto ispostavljanja CMR-a;
b) ime i adresu pošiljaoca;
c) ime i adresu prevozioca;
d) mesto i datum preuzimanja robe i mesto određeno za isporuku;
e) mesto i adresu primaoca;
f) uobičajeni opis vrste robe i način pakovanja, i, u slučaju opasne robe, njen opštepriznati opis;
g) broj paketa i njihove specijalne oznake i brojeve;
h) bruto težinu robe ili njenu količinu izraženu na drugi način;
i) troškove u vezi sa prevozom (troškovi prevoza, dodatni troškovi, carine i drugi izdaci nastali
od zaključenja ugovora do trenutka isporuke);
j) potrebne instrukcije za carinske i druge formalnosti;
k) izjavu da prevoz podleže odredbama CMR konvencije, bez obzira na bilo koje propise u
suprotnosti sa njima.
Po potrebi, CMR pored prethodno navedenih, sadrži i sledeće podatke:
a) izjavu da pretovar nije dozvoljen;
b) troškove koje pošiljalac preuzima na sebe;
c) iznos koji se treba platiti u trenutku isporuke;
d) deklaraciju o vrednosti robe i iznos koji predstavlja poseban interes za isporuku;
e) instrukcije pošiljaoca prevoziocu u pogledu osiguranja robe;
f) ugovoreni rok u kojem prevoz treba da se izvrši;
g) spisak dokumenata predatih prevoziocu.
Stranke mogu da unesu u CMR bilo koje druge podatke koje smatraju korisnim.
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3. ELEKTRONSKI TOVARNI LIST (E-CMR)
E-CMR poštuje sve principe CMR konvencije, a od papirnog se razlikuje jedino po formatu. Kao i
papirni, usklаđuје ugоvоrnе uslоvе zа rоbu kоја sе prеvоzi drumоm i olakšava trаnspоrt rоbе u cеlini.
Digitalna platforma, bazirana obično na blockchain tehnologiji, obezbeđuje automatsko ažuriranje eCMR-a u svakoj fazi procesa isporuke robe i kod svakog korisnika e-CMR-a (pošiljaoca, prevozioca
i primaoca).
Ključna prednost e-CMR-a u odnosu na CMR je u uklanjanju papirologije, odnosno nižim troškovima
rukovanja. Nezavisne studije iz Holandije pokazale su da se prelaskom na e-CMR uštedi približno
4,5 evra po CMR-u u administrativnim troškovima. S obzirom na to da se u toj državi upotrebi 40
miliona CMR-ova godišnje, primenom e-CMR-a može se uštedeti do 180 miliona evra godišnje samo
u administrativnim troškovima [2]. To je i jedan od razloga zašto IRU pоdržаvа svоје člаnоvе i širu
industriјu u usvајаnju е-CМR-а.
Prvi prekogranični drumski prevoz pomoću e-CMR-a izvršen je 19. januara 2017. Na njegovoj
organizaciji zajednički su radili Španska asocijacija za međunarodni transport (engl. Spanish
Association for International Transport – ASTIC), Francuska nacionalna federacija za drumski
transport (franc. Fédération Nationale des Transports Routiers – FNTR) i IRU. Rutu dugu 1.300 km,
uz upotrebu e-CMR-a, prešao je kamion (u vlasništvu španskog prevozioca Primafrio-a) koji je
prevozio pomorandže iz Huelve (Huelva) u Španiji do Perpinjana (Perpignan) u Francuskoj. U tu
svrhu korišćena je TransFollow-a platforma [4].
Za kreiranje i izdavanje e-CMR-a koriste se akreditovani proizvođači softvera. Trenutno postoje 4
takva proizvođača: Collect + Go, TransFollow, Pionira and Truckfly. S obzirom na to da CMR
predstavlja skup prava i obaveza za sve učesnike u lancu snabdevanja, veoma je važno da softveri za
e-CMR budu zakonski usklađeni sa CMR konvencijom, koja za njih ostaje međunarodni regulatorni
okvir [8]. Proizvođač sa kojim IRU blisko sarađuje i čiji softver preporučuje je TransFollow [5].
Stoga je upravo taj softver, odnosno njegova primena obrađena u ovom radu.
Da bi se koristila TransFollow-a platforma, stranka (pošiljalac, prevozilac i primalac) mora biti
povezana na TransFollow sistem. Procedura je sledeća:
−
−

−
−
−
−
−

Prvo je potrebno preuzeti besplatnu TransFollow-u aplikaciju (kreiranu i za Android i za iOS)
ili Android aplikacijski paket (engl. Android application package – APK) za
PC/Mac/Windows 7, 8, 10, instalirati je, i potom kreirati nalog (izvršiti registraciju).
Pošiljalac priprema e-CMR popunjavanjem polja u TransFollow-oj aplikaciji. Za korisnike
koji trebaju da kreiraju više e-CMR-ova dnevno, TransFollow obezbeđuje interfejs za
programiranje aplikacija, tzv. API ključ (engl. Application Programing Interfaces) kako bi ti
korisnici integrisali svoj postojeći sistem (npr. sistem za planiranje resursa preduzeća; eng.
Enterprise Resource Planning – ERP) u TransFollow-u platformu. To im omogućava da
koriste sopstveni softverski sistem za kreiranje e-CMR-ova, koji se kasnije prenose na
TransFollow-u platformu.
Sistem dodeljuje broj kreiranom e-CMR-u (npr. NL333609).
Ako primalac ima TransFollow nalog, dobiće obaveštenje preko TransFollow-e platforme da
je roba spremna za transport.
Prevozilac preko svog sistema za upravljanje transportom (engl. Transport Management
System – TMS-a) ili TransFollow-e aplikacije prima informaciju o e-CMR-u i planira
otpremu.
Kada prevozilac primi e-CMR i to potvrdi, pošiljalac na svom računaru ili mobilnom uređaju
dobija obaveštenje da je prevozilac spreman da preuzme robu.
Prevozilac preuzima robu od pošiljaoca.
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−
−
−
−
−
−
−

Nakon utovara, prevozilac potpisuje prijem robe (na 1 od 5 načina opisanih u nastavku rada).
Pošiljalac dobija digitalnu kopiju.
Prevozilac prevozi robu do primaoca.
Primalac dobija obaveštenje preko TransFollow-e platforme da se roba prevozi.
Roba se dostavlja primaocu, on potpisuje prijem i po potrebi dodaje beleške i fotografije o
njenom stanju.
Pošiljalac dobija obaveštenja o isporuci robe u realnom vremenu. Prevozilac ne mora više da
šalje pošiljaocu odštampani CMR.
Time se proces isporuke završava, a overena digitalna kopija CMR-a postaje dostupna za
pregled i preuzimanje [1].

U slučaju kontrole na putu, vozač ovlašćenom licu pokazuje e-CMR ili QR kod e-CMR-a na svom
mobilnom uređaju [15]. TransFollow-a platforma samo registrovanim korisnicima dozvoljava da vide
i “upravljaju” e-CMR-om sa kojim su povezani. S obzirom na to, vrlo lako se može utvrditi identitet
osobe koja pristupa predmetnom e-CMR-u.
Za potpisivanje e-CMR-a koristi se 1 od 5 načina (slika 2) [10]:
−
−
−
−
−

Potpisivanje na staklu (mobilnog uređaja),
Potpisivanje skeniranjem QR koda,
Potpisivanje bez odobrenja pošiljaoca/primaoca,
Potpisivanje 4-cifrenim kodom sa distance od 2 m,
Potpisivanje skeniranjem stalnog QR koda pošiljaoca/primaoca.

Slika 2. Prikaz izbora načina potpisivanja e-CMR-a u okviru TransFollow-e aplikacije
Izvor: https://www.transfollow.org/support/drive/signing-methods-the-ecmr/

3.1 Potpisivanje na staklu
Ako pošiljalac/primalac ne koristi TransFollow-u aplikaciju, može se potpisati na staklu mobilnog
uređaja prevozioca, korišćenjem njegove TransFollow-e aplikacije (slika 3). Pre potpisivanja,
primalac/pošiljalac u aplikaciji mora da unese svoje ime, naziv kompanije, e-mail adresu i broj
telefona. Kada se potpiše i njegov potpis odobri od strane prevozioca, na prethodno uneti e-mail šalje
mu se kopija e-CMR-a.
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Slika 3. Potpisivanje na staklu u okviru TransFollow-e aplikacije

Izvor:https://ecgnews.ecgassociation.eu/index.php?route=information/information/news&news_id=433&released_now
=17.1

3.2 Potpisivanje skeniranjem QR koda
Primena ovog načina potpisivanja zahteva da obe stranke moraju biti korisnici TransFollow-e
aplikacije. Za svaki e-CMR generišu se 2 jedinstvena QR koda, jedan na mobilnom uređaju
pošiljaoca/primaoca, a drugi na mobilnom uređaju prevozioca (slika 4). Najpre pošiljalac/primalac
skenira QR kod prevozioca, a potom prevozilac skenira QR kod pošiljaoca/primaoca. Nakon toga se
dobija informacija da je proces potpisivanja završen.

Slika 4. Potpisivanje skeniranjem QR koda u okviru TransFollow-e aplikacije

Izvor:
https://ecgnews.ecgassociation.eu/index.php?route=information/information/news&news_id=433&released_now=1
7.1

3.3 Potpisivanje bez odobrenja pošiljaoca/primaoca
Ovaj način potpisivanja se zasniva na tome da sam vozač “potpisuje” preuzimanje/predaju robe. O
tome se putem TransFollow-e platforme obaveštavaju svi ostali korisnici tog e-CMR-a, pod uslovom
da imaju kreiran nalog na njoj.
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3.4 Potpisivanje 4-cifrenim kodom sa distance od 2 m
Prevozilac šalje e-mail pošiljaocu/primaocu sa URL link-om za pristup PDF verziji e-CMR-a. Nakon
što proveri informacije iz e-CMR-a, pošiljalac/primalac usmenim putem (sa distance od 2 m)
saopštava prevoziocu jedinstvenu 4-cifrenu šifru, sadržanu u tom e-CMR-u. Prevozilac unosi šifru i
vrši njenu validaciju (slika 5), a zatim se potpisuje na staklu svog mobilnog uređaja. Time je proces
potpisivanja završen.

Slika 5. Potpisivanje 4-cifrenim kodom sa distance od 2 m u okviru TransFollow-e aplikacije
Izvor: https://www.transfollow.org/support/drive/signing-methods-the-ecmr/

3.5 Potpisivanje skeniranjem stalnog QR koda pošiljaoca/primaoca
Stalni QR kod pošiljaoca/primaoca je QR kod kompanije pošiljaoca/primaoca, koji je kao takav
registrovan na TransFollow-oj platformi. Pošiljalac/prevozilac prikazuje (stalni) QR kod (na
mobilnom uređaju ili odštampan). Prevozilac ga skenira, i, ukoliko je odgovarajući, vrši njegovu
validaciju. Time se proces potpisivanja završava.
4. PREDNOSTI I NEDOSTACI E-CMR-a
Prema podacima Evropske komisije, drumski transport će se u periodu od 2010. do 2050. godine
povećati za 57%, što će imati snažan uticaj na životnu sredinu [5]. Јеdnа оd nајоčiglеdniјih prеdnоsti
e-CMR-a је smаnjеnjе upоtrеbе pаpirа, što imа direktan uticај nа živоtnu srеdinu. Samo u EU sе
upotrebi оkо 377.000.000 CМR-ova gоdišnjе. To je ekvivalentno sa 166.000 posečenih stabala,
odnosno 15.000 paleta, ili 600 kamiona, natovarenih CMR-ovima [15]. S obzirom na aktuelnu
pandemiju korona virusa, opravdana je briga za zdravlje učesnika u procesu isporuke robe. S tim u
vezi, e-CМR eliminiše pоtrеbu dа pаpir prеlаzi sa јеdnе оsоbе nа drugu, smаnjuјući na taj način rizik
оd kоntаminаciје, jer virus na papiru mоžе biti prisutаn dužе vrеmе. Digitаlnа prirоdа e-CМR-а
оmоgućаvа strankama dа prаtе robu u rеаlnоm vrеmеnu. Činjenica da proces naplate za isporučenu
robu nije više uslovljen povratkom prevozioca sa оriginаlnim CМR-оm, znatno ubrzava proces
naplate isporučene robe (i po par nedelja), kao i priliv nоvcа. Dalje, oštеćеnа rоbа sе mоžе brže
prijaviti (u rеаlnоm vrеmеnu), prilаgаnjеm fоtоgrаfiја u оkviru plаtfоrmе, što doprinosi smanjenju
vrеmеna pоtrеbnоg zа rеšаvаnjе prоblеmа u vezi sa spоrоvimа i zаhtеvima zа оsigurаnjеm. Тrоškоvi
rukоvаnjа mоgu biti i 3 dо 4 putа manji. Usled smanjenja unosa podataka, eleminišu se operacije
rukоvаnjа pаpirоm, rаzmеnе fаksоvа/skеniranih dokumenata/pisаmа i аrhivirаnjа pаpirа, fakturisanje
je brže, neslaganja u isporukama su znatno manja itd. Uporedni prikaz vremena i troškova u vezi sa
primenom CMR-a, odnosno e-CMR-a, dat je u tabeli 1.
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Tabela 1. Vremena i troškovi povezani sa upotrebom CMR-a, odnosno e-CMR-a

Izvor: https://vrioeurope.com/en/digital-transformation-ecmr-a-digital-future-for-the-cmr-document/

Vreme (u min) Troškovi (u evrima)
CMR e-CMR CMR
e-CMR
Štampanje
1
0
0,31
0,00
Distribucija
3
0,5
0,93
0,15
Potpisivanje
5
5
1,54
1,54
Povraćaj (1%)
0,15
0
0,05
0,00
Ažuriranje statusa
3
0
0,93
0,00
Arhiviranje
3
0
0,93
0,00
Slanje dokaza o isporuci
5
0
1,54
0,00
∑ 20,15
5,5
6,23
1,69
Aktivnost

Upotrebom e-CMR-a veća je tačnost unetih podataka, bolja je kontrola i praćenje pošiljaka i lakši je
pristup infоrmаciјаmа i dоkаzimа о prеuzimаnju i ispоruci (u rеаlnоm vrеmеnu). Bitna korist od
uvođenja e-CMR-a je i veća bezbednost na putu – e-CMR može biti povezan sa eCall sistemom za
teretna vozila koji automatski poziva hitne službe u slučaju saobraćajne nezgode.
Međutim, i pored mnogih prednosti, upotreba e-CMR-a ima i neke nedostatke. Mnoge kompanije su
optimizovale sopstvene ERP sisteme za upravljanje CMR-om, tako da sve dok e-CMR ne bude šire
prihvaćen i zakonski obavezujući postojaće i dalje otpor ka njegovom uvođenju. Neke države koje su
ratifikovale CMR konvenciju još uvek nisu ratifikovale e-CMR protokol. Pomenuti protokol
dozvoljava međunarodni transport robe između dve države potpisnice istog, samo ako se ne prelaze
granice države nepotpisnice. Prevozilac ne može preći granicu te države samo sa e-CMR-om, već
mora imati i CMR, što ne samo da nije isplativo, već iziskuje i dodatno vreme za kreiranje oba tovarna
lista. Dalje, postoje kompanije koje sumnjaju u privatnost podataka na digitalnim platformama, pa je
stoga neophodno dobiti njihovo poverenje. Kompanija TransFollow, čija je platforma opisana u ovom
radu, je jedna od onih koje poseduju sertifikat ISO 27001, a koji se upravo tiče upravljanja
bezbednošću informacija [11].
5. ZAKLJUČAK
E-CMR omogućava digitalizaciju logističkih operacija i u međunarodnom transportu, brzu i jeftinu
razmenu podataka o robi koja se prevozi. Prednosti upotrebe e-CMR-a su brojne i sa stanovišta
prevozioca, i sa stanovišta špeditera. Svi korisnici e-CMR-a prate i analiziraju proces isporuke robe
u realnom vremenu, i lako i brzo pristupaju informacijama kao što su npr. mesto i vreme utovara, gde
se roba nalazi i koje je teretno vozilo prevozi. Pored toga, naknadne akcije, npr. fakturisanje, potvrda
prijema robe ili pokretanje žalbenih procedura, postaju brže i jeftinije. Dalje, prevozioci mogu izdati
račun za pruženu uslugu odmah nakon isporuke robe i time znatno skratiti period naplate. S druge
strane, ograničena upotreba e-CMR-a predstavlja veliku prepreku daljem razvoju logističkih usluga
širom Evrope.
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ANALIZA PRIMENE POKAZATELJA I KOEFICIJENATA RADA VOZILA U
ORGANIZACIJI TRANSPORTA
Boban Đorović1, Vojna akademija Univerziteta odbrane
Nikola Mitrović2, Nelt Co

Apstrakt: Kako bi dobili optimalnu eksploataciju transportnih sredstava, neophodna je dobra
organizacija drumskog transporta koja podrazumeva detaljan i precizan pristup planiranju
transportnih aktivnosti. Cilj rada je da ukaže na potrebu praćenja i analize pokazatelja i koeficijenata
rada vozila u organizaciji transporta kako bi se preduzele odgovarajuće mere za povećanje
proizvodnosti rada transportnih sredstava u cilju bolje realizacije transporta uz niše transportne
troškove. U radu je tad teorijski prikaz pokazatelja i koeficijenata rada vozila koji se izučavaju kroz
sadržaje predmeta koji se odnose na organizaciju prevoza u srednjem obrazovanju, odnosno na
organizaciju i tehnologiju drumskog transporta kada je u pitanju visoko obrazovanje. Sa druge
strane, data je analiza iskustva u planiranju i organizaciji međunarodnog transporta i načinu
praćenja pokazatelja realizacije tog transporta. Zaključeno je da postoje određene razlike između
teorijskog i praktičnog pristupa, na osnovu kojih je dat predlog kako tu neusklađenost prevazići,
odnosno kako smanjiti „jaz”između teorije i prakse.
Ključne reči: organizacija transporta, pokazatelji i koeficijent rada vozila, međunarodni transport.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VEHICLE INDICATORS AND
COEFFICIENTS IN THE ORGANIZATION OF TRANSPORT
Abstract: In order to obtain optimal exploitation of means of transport, it is necessary to have a good
organization of road transport, which implies a detailed and precise approach to planning transport
activities. The aim of the paper is to point out the need for monitoring and analysis of indicators and
coefficients of vehicle performance in the organization of transport in order to take appropriate
measures to increase the productivity of vehicles in order to better transport with higher transport
costs. The paper then presents a theoretical overview of indicators and coefficients of work of vehicles
that are studied through the contents of subjects related to the organization of transport in secondary
education, and the organization and technology of road transport when it comes to higher education.
On the other hand, an analysis of the experience in the planning and organization of international
transport and the way of monitoring the indicators of the realization of that transport is given. It was
concluded that there are certain differences between the theoretical and practical approach, on the
basis of which a proposal was given on how to overcome this discrepancy, ie how to reduce the "gap"
between theory and practice.
Keywords: transport organizations, indicators and coefficient of vehicle operation, international
transport.
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1. UVOD
Danas daljina ne predstavlja prepreku u međunarodnom poslovanju. Kako moderna sredstva
komunikacije sve više približavaju poslovne partnere koji su često veoma udaljeni, neophodno je
logistički podržati sve aktivnosti koje se vezuju za međunarodnu robnu razmenu. Transport je
najbitniji element u sistemu fizičke distribucije i logistike. O tome govori činjenica da transport
obezbeđuje vezu između proizvodnje, prodaje i potrošnje [1].
Transportne kompanije teže da ostvare što bolju efikasnost vozila kojim se obavlja transport i streme
ka podizanju kvaliteta svojih usluga, a sve to u cilju da postanu ili ostanu konkuretne na tržištu. Kako
bi se ovo ispoštovalo, potrebno je detaljno i precizno pristupiti organizaciji transporta. Pored same
organizacije transporta, potrebno je razviti koncept praćenja i analize realizovanog transporta a sve
to u cilju održivog razvoja transportnog preduzeća. Kao metod ocene efikasnosti organizacije
transporta mogu se posmatrati pokazatelji i koeficijenti rada vozila u voznom parku.
Kompanije uglavnom imaju svoje načine kontrole efikasnosti preduzeća, odnosno rada voznog parka.
Tako na primer kompanije koje se bave organizacijom međunarodnog transporta, kao glavni
parametar ocene efikasnosti rada voznog parka uzimaju odnos pređenih kilometara vozila i vrednosti
realizovanog transporta. Primetno je da u poslovima organizacije transporta postoje određene
neusklađenosti između teorije i prakse. Ovaj rad je koncipiran tako da se u njemu povlači paralela
između teorijskog i praktičnog pristupa organizacije i analize transportnih aktivnosti, a sve to u cilju
približavanja teorije i prakse.
Kada je u pitanju teorijski deo rada, on je urađen na osnovu adekvatne literature koja se izučava u
srednjem i visokom obrazovanju. Paralela koja je povučena između teorije i prakse je zasnovana na
iskustvu u organizaciji međunarodnog transporta jednog od autora ovog rada. U radu je prikazana
analiza pokazatelja iskorišćenja voznog parka, pokazatelja iskorišćenja pređenog puta i pokazatelja
iskorišćenja korisne nosivosti vozila. Po sličnoj metodologiji može se uraditi i za ostale pokazatelje
rada voznog parka.
2. DEFINICIJA I SASTAV VOZNOG PARKA
Pod pojmom vozni park podrazumeva se skup svih transportnih sredstava autotransportne
organizacije (autobusi, zglobni autobusi, teretna motorna vozila, tegljači, prikolice i poluprikolice).
Vozni park može biti formiran po organizacionim i teritorijalnim potrebama [2].
2.1 Primer teritorijalne organizacije voznog parka u praksi
Postoje kompanije koje su se zbog svoje politike organizacije transporta odlučile ili su primorane da
vozni park formiraju i prema teritorijalnim potrebama. To znači da one pored voznog parka koji je
formiran u sedištu kompanije imaju svoje vozne parkove i na drugim teritorijama. Primer iz prakse
teritorijalne organizacije voznog parka možemo najbolje pokazati na radu jedne kurirske kompanije.
Naime, takve kompanije imaju sedište u Beogradu i najbrojnije vozne parkove u glavnom
distributivnom centru, dok su u ostalim centrima na teritoriji države zbog potrebe preuzimanja
dostave pošiljaka formirani manji vozni parkovi. Na slici 1. prikazana je zbirna funkcija prikupljanja
pošiljki tokovima mikrodistribucije u glavni distributivni centar u Beogradu. Nakon toga, tokovima
makrodistrubucije (teškim teretnim vozilom) roba stiže u distributivni centar Niš i dalje se distribuira
mikrotokovima, odnosno voznim parkom koji je formiran u toj oblasti i za te potrebe, do krajnjeg
primaoca robe.
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Slika 1. Skica potrebe za formiranjem teritorijalnog voznog parka
Izvor: Autorstvo

2.2 Sastav voznog parka
Vozni park drumskih transportnih sredstava sastoji se od drumskih i priključnih vozila čije
eksploataciono-tehničke karakteristike mogu biti različite i tehničko stanje nejednako. Ukoliko je
vozni park sastavljen od vozila iste marke i tipa onda je to homogen vozni park. Vozni park najčešće
je heterogene strukture tj. sastavljen je od vozila različitih marka i tipova, kategorije korisnih
nosivosti su različite pa su i tehničko-eksploatacione karakteristike različite [2].
U praksi je gotovo nemoguće formirati homogen vozni park, ali treba težiti tipizaciji vozila ili bar
broj marki i tipova vozila zastupljenih u voznom parku svesti na minimum. U nastavku rada, odnosno
u poglavlju 2.3, je objašnjeno zbog čega u praksi dolazi do formiranja heterogenih voznih parkova.
2.3 Razlozi formiranja voznih parkova i način analize heterogenog voznog parka u praksi
Mnogi autori koji se bave problematikom sastava voznog parka slažu se da je teško formirati
homogen vozni park i da se u praksi najčešće formiraju heterogeni vozni parkovi. Ovu tvrdnju mogu
posvedočiti i iskustva iz prakse.
Da bi kompanije kvalitetno obavljale uslugu transporta, da bi ponudile različit spektar svojih usluga
i da bi bile konkuretne na tržištu, primorane su da formiraju heterogeni vozni park. Različiti klijenti
imaju različite potrebe i one od svojih transportnih kompanija mogu tražiti uslugu prevoza koji je
gabaritan i težak, tako da su za taj transport potrebna teška teretna vozila. Takođe, mogu zahtevati
da se mala količina robe brže preveze do uvoznika i takvi zahtevi stvaraju potrebu za nabavkom lakih
teretnih vozila do 3,5t. Ta vozila ne spadaju pod zakonom o radnom vremenu posade vozila i nemaju
tahograf što dovodi do činjenice da teret mogu brže prevesti od tačke A do tačke B. Čak i postoje
granični prelazi koji su namenjeni samo vozilima do 3,5t. Na navedenom primeru vidimo da
kompanije nabavljaju vozila različitih tehničkih karakteristika da bi pružile što raznovrsniju i
kvalitetniju uslugu, kao i da bi bile konkuretne na tržištu.
Nabavka novih vozila je još jedan razlog zbog kog dolazi do raznovrsnih marki i modela vozila u
voznom parku. Pored kompanije i još dve bitne karakteristike učestvuju u odluci nabavke novih vozila
a to su:
• Odnos cene i kavliteta i
• Prethodna iskustva sa vozilima, odnosno analiza postojećeg voznog parka.
U tabeli 1. je dat primer, iz prakse, analize dva modela putničkih vozila, koja je kasnije poslužila u
donošenju odluke o nabavci novih vozila. Na slici su prikazni troškovi eksploatacije u € nakon prve
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godine vozila Opel Insignia i Škoda Octavia. Može se videti da smo detaljnom analizom došli do
podataka da se tokom prvih 6 odnosno 7 godina eksploatacije dosta manje novčanih sredstava trošilo
na vozilo marke Škoda nego Opel. Ta analiza će nam pomoći u odabiru novog vozila.
Tabela 1. Podaci o prosečno utrošenim novčanim sredstvima (€) po marki i modelu vozila
Izvor: Analiza iz kompanije Nelt

U tabeli je prikazana analiza troškova za putnička vozila. Analize ovog tipa se mogu koristiti i pri
analiziranju u cilju izbora teretnih vozila, odnosno kod izbora bilo kog tipa vozila koji je potreban
transportnoj organizaciji.
3. KOEFICIJENT ISKORIŠĆENJA VOZNOG PARKA α
Koeficijent iskorišćenja voznog parka α određuje koji deo od ukupno raspoloživog vremena u danima
su vozila provela na radu. Za jedinicu voznog parka u nekom vremenskom periodu to je odnos broja
dana na radu prema inventarskim danima. [2]
Za ceo vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu to je odnos broja auto-dana na radu
prema inventarskim auto-danima.
Prema tome, izraz za koeficijent iskorišćenja voznog parka je [2]:
ADr

•

Za homogeni vozni park u ma kom periodu vremena α =

•

Za heterogeni vozni park u ma kom periodu vremena α =

ADi
∑𝑛
1 𝐴𝐷𝑟𝑖
∑𝑛
1 𝐴𝐷𝑖𝑖

U dosadašnjoj praksi jednog od autora ovog rada, navedeni koeficijent se ne primenjuje na način kako
je to opisano u teoriji. Činjenica je da se iskorišćenje voznog parka prati, ali kompanije imaju svoje
načine za tu vrstu analize.
Tako na primer, odgovorno osoblje na kraju meseca na osnovu raspoloživih podataka proverava
iskorišćenje voznog parka ali na drugačiji način. Ta provera se svodi na analizu koliko je svako vozilo
prešlo kilometara i koliko je imalo realizovanih tura tokom posmatranog perioda. Ukoliko je to ispod
norme koje je preduzeće postavilo na osnovu prethodnog iskustva, onda se vrše provere i analize
zbog čega određeno vozilo nije ostvarilo limit za jedan period. Na primer, ukoliko je broj tura mali,
može se desiti da su realizovani transporti na velikim udaljenostima, tako da se za to vozilo ne može
reći da nije bilo uposleno odnosno iskorišćeno. Ali ukoliko podaci pokazuju da pređena kilometraža
i ostvareni broj tura teže minimumu, to dovodi do zaključka da određeno vozilo nije iskorišćeno kako
je planirano. Do toga može dovesti više faktora:
• Neispravnost vozila- U tom slučaju proverava se rad automehaničarske radionice i isplativost
vozila.
• Nedostatak vozača- Problem koji ukazuje na potrebu zapošljavanja novih vozača.
• Nedostatak posla- Problem koji signalizira da je potrebno raditi na dodatnoj analizi poslavanja
preduzeća.
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•

Neki drugi problem zbog koga je vozilo provelo više dana od predviđenog na realizaciji
transporta (na primer gužva na granici, problemi pri izvozu ili uvozu ili neki drugi problem
na koji transporter nije mogao uticati).

Može se doći do zaključka da je ovaj koeficijent veoma bitan i koristan pri analizi poslovanja jednog
transportnog preduzeća. Analiza nas može dovesti do oblasti u kojoj treba reagovati i koju treba
usavršiti.
4. Pređeni put i njegovo iskorišćenje
Početak transportne aktivnosti jednog vozila počinje njegovim izlaskom iz garaže preduzeća i
zavšrava se njegovim povratkom u mesto početka. Kilometraža koju vozilo pređe u tom vremenskom
periodu se naziva pređeni put.
Ukupan pređeni put vozila deli se na produktivan pređeni put i neproduktivan pređeni put [2].
Produktivan pređeni put je put koje vozilo pređe pod teretom. Put koji se ostvari u toku transportnog
procesa na prevoznom putu, pri kretanju vozila od mesta istovara ka mestu utovara naziva se prazan
pređeni put. Ovaj pređeni put može smatrati pripremnim za obavljanje korisnog dela transportnog
procesa [2].
Nultim pređenim putem naziva se pređeni put vozila od autotransportne organizacije – auto baze (ili
mesta parkiranja) do prvog mesta utovara i od poslednjeg mesta istovara do povratka u autobazu. U
nulte pređene kilometre spadaju i kilometri koje vozilo pređe radi snabdevanja ili tehničkih
intervencija [2].
Neproduktivan pređeni put je deo ukupno pređenog puta i sastavni je element transportnog procesa.
4.1 Koeficijent iskorišćenja pređenog puta – β
Stepen iskorišćenja ukupnog pređenog puta vozila određen je pomoću koeficijenta iskorišćenja
pređenog puta koji je jednak odnosu pređenog puta sa teretom (putnicima) – produktivnog puta,
prema ukupno pređenom putu. [2]
Koeficijent iskorišćenja pređenog puta iskazuje udeo pređenog puta sa teretom prema ukupno
pređenom putu. [2]
Za prostu vožnju, složenu vožnju i obrt biće [2]:

gde su:
i obrta

Ktλ, Ktλ` i Kto - kilometri sa teretom (putnicima) u toku proste vožnje, složene vožnje
Kλ, Kλ` i Ko - ukupni kilometri u toku proste vožnje, složene vožnje i obrta

Vrednost koeficijenta iskorišćenja pređenog puta β zavisi od razmeštaja mesta otpreme i mesta
prijema robe, intenziteta i smerova robnih tokova, strukture robe u robnim tokovima i njihovih
specifičnih osobina, sastava voznog parka i kvaliteta dnevnog operativnog plana rada vozila [2].
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4.2 Kontrola iskorišćenog puta u praksi
Kao što je naglašeno u literaturi, put može biti produktivan, neproduktivan i nulti put. U praksi,
neproduktivan i nulti put se vode kao jedan termin, a to je pređeni put bez tereta.
Kontrola iskorišćenja pređenog puta je veoma bitan parametar kada se planiraju transportne
aktivnosti. Put bez tereta je učestala i gotovo neizbežna pojava u transportu. Postoji više razloga za
to ali u svakom slučaju se teži minimizaciji kilometara koje vozilo pređe bez tereta. To je moguće
ostvariti detaljnim i preciznim planiranjem. U nastavku rada su dati primeri na koji način zaposleni
na organizaciji međunarodnog transporta, odnosno logističari se trude da pređenu kilometražu bez
tereta svedu na minimum.
Ukoliko se parking firme nalazi u Subotici, a od nalogodavca transporta smo dobili instrukcije da je
utovar za izvoz u Rumi, odgovorno osoblje će pronaći teret koji je potrebno prevesti od Subotice do
Rume ili do obližnjeg mesta utovara. Na taj način će biti produktivan put od garaže do mesta utovara.
Jedan od načina pronalaska tereta su berze transporta, u praksi najpoznatija i najzastupljenija berza
je Timocom. [4]
U praksi se često dešava da vozilo dolazi iz uvoza i ima istovar u Smederevu koji je udaljen 250 km
od parkinga firme. Ukoliko posle istovara robe nema novog utovara ka sedištu firme, i ako ne postoji
„jak“ razlog za povratak praznog vozila u firmu, to isto vozilo će ostati u Smederevu. U tom slučaju
vozač će prespavati u prostoru vozila koji je namenjen za odmor ili će se vozaču obezbediti prevoz
do baze firme. U tom slučaju su svakako manji troškovi nego da vozilo pravi kilometre bez tereta.
Teorija se slaže da izbor autobaze nije beznačajan i da pri odabiru autobaze treba biti obazriv. Ali u
praksi, preduzeća nemaju baš širok spektar odabira mesta autobaze, jer firme svakako rade na
proširenju baze klijenata čiji utovarni magacini mogu biti na različitim lokacijama i u više gradova.
Tako da u praksi ipak treba biti obazriv pri sklapanju ugovora sa potražiocima transporta i voditi
računa o njihovim mestima utovara i istovara.
Ovoj tvrdnji ide u prilog i primer kompanije koja je razmatrana u ovom radu. Sedište te kompanije
se nalazi u Subotici i njihova baza klijenata je najviše popunjena kompanijama od Smedereva pa
dalje ka severu zemlje.
Ukoliko se javi potreba za organizacijom transporta prilikom čega će vozilo preći veću kilometražu
bez tereta, taj nedostatak će se nadoknaditi formiranjem cene koja će obuhvatiti i tu nultu kilometražu.
5. IZMERITELJ ISKORIŠĆENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA
Eksploatacija vozila u drumskom transportu podrazumeva optimalno organizovanje transportnih
procesa, koje u datim uslovima obezbeđuje maksimalnu moguću proizvodnost transportnih sredstava.
Radi ostvarivanja ovog cilja potrebno je pri izvršenju transportnih procesa utvrditi i stepen
iskorišćenja kapaciteta – korisne nosivosti vozila. Nedovoljno iskorišćenje kapaciteta vozila smanjuje
obim prevoza (količinu transportovanog tereta ili broj prevezenih putnika) i prouzrokuje manja
ostvarenja transportnog rada (u tkm i pkm) što se posebno intenzivno odražava kod prevoza na dužim
rastojanjima. Kao posledica nedovoljnog iskorišćenja korisne nosivosti vozila javlja se manja
proizvodnost transportnih sredstava. [2]
5.1 Koeficijent iskorišćenja korisne nosivosti vozila – γ
Koeficijent iskorišćenja korisne nosivosti predstavlja količine prevezenog tereta prema količini koja
je mogla biti prevezena da je nosivost vozila u toku vožnje sa teretom bila u potpunosti iskorišćena.
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Prema tome koeficijent statičkog iskorišćenja korisne nosivosti vozila za jedno vozilo u toku jedne
vožnje sa teretom biće:
qλ
γ=
q
gde je: qλ – količina transportovanog tereta u toku jedne vožnje sa teretom
q – korisna nosivost vozila

5.2 Kontrola iskorišćenja tovarnog prostora vozila u praksi
Nalogodavac je u obavezi da špediteru, koji će u njegovo ime organizovati transport, prosledi tačne
informacije o robi koju je potrebno transportovati. Pored podataka o mestu utovara, istovara, mestu
izvoznog i uvoznog carinjenja, osnovnih podataka o robi, veoma su bitna i dva podatka, a to su
količina robe i težina robe. Količina i težina robe u najvećoj meri utiču na odabir vozila kojim će se
izvršiti transportni rad. Kada se kaže odabir vozila, misli se na tehničke karatkeristike vozila (dužina,
širina i visina tovarnog prostora i korisna nosviost vozila).
U podnaslovu 5.2. namerno je izostavljen termin koji bi približio da li se radi o iskorišćenju nosivosti
vozila ili iskorišćenju zapremine vozila. U praksi ova dva termina se uvek koriste zajedno. Oba
termina su značajna i u fazi organizacije transporta i u fazi analiziranja po okončanju transportne
aktivnosti.
Transport se ne može organizovati bez tačnih podataka o količini i težini robe. Pored uticaja na odabir
vozila, oba podatka utiču i na formiranje cene transporta. Težina robe se izražava u kilogramima ili
tonama. Dok se popunjenost vozila izražava najčešće u dužnim metrima i zapremini.
Deifinija dužnog metra data na sajtu Timocom glasi : Dužni metar je standardna merna jedinica u
prevozu kamionom. Predstavlja 1 dužni metar tovarnog prostora prostora kamiona. Ako je približna
širina kamiona, na primer, 2.4 m, 1 tovarni metar iznosi približno 2.4 m2 (2,4m širine x 1 m dužine).
•

Jedna europaleta zauzima 0,4m dužna metra tovarnog dela transportnog sredstva,

•

Jedna paleta dimenzija 120x100cm zauzima 0,5 dužna metra transportnog sredstva

•

Jedna paleta dimenzija 120x120cm zauzima 0,6 dužna metra transportnog sredstva

Pri proračunu dužnih metara robe, zapravo se računa koliku površinu poda tovarnog prostora roba
zauzima. U proračunu se množe dužina i širina transportnog pakovanja, zatim se dobijeni rezultat deli
sa širinom tovarnog prostora, a to je obično 2,4m. [5]
Postoje i razni kalulatori za računanje dužnih metara, jedan od njih se nalazi na sajtu
quicargo.com/calculate-loadingmeters/.
Praćenje dužnih metara je veoma bitno pri organizaciji zbirnog transporta. U nastavku rada je dat
primer kako se prati iskorišćenost vozila i planiranje za naredni utovar u zbirnom transportu.
Ukoliko smo u vozilo, u koje staje 13,6 dužnim metara i 24t robe, utovarili 9 europaleta ukupne težini
5t. To znači da je roba zauzela 3,6 dužna metra u poluprikolici. Tako da je na raspolaganju za narednu
robu preostalo još 10 dužnih metara i 19 t tona nosivosti vozila.
Kasnije u analizi transporta, korišćenje samo jednog od termina iskorišćenja može dovesti do
pogrešne analize. Na primer: Teško teretno vozilo čija je korisna nosvisot 24t i mogućnost transporta
33 palete je prevezlo robu čija je težina 5t i i količina 30 paleta. Ukoliko bi u analizi posmatrali samo
iskorišćenje korisne nosivosti došli bi do jako niskog koeficijenta i mišljenja da tovarni prostor nije
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adekvatno iskorišćen ili da je i sam organizator odabrao pogrešno vozilo. Ali ukoliko posmatramo i
težinu i količinu robe, uvidećemo da je tovarni prostor vozila iskorišćen maksimalno, jer je prevezena
roba velikih gabarita ali male težine. Sa aspekta organizatora transporta, on je odabrao odgovarajuće
vozilo i iskoristio maksimalno tovarni prostor.
6. ZAKLJUČAK
Da bi kompanije koje se bave organizacijom transporta imale održivo poslovanje veoma je bitno da
sprovode detaljne i precizne analize kako pri organizaciji transporta, tako i nakon okončanja
transportne aktivnosti. Praćenje pokazatelja iskorišćenosti voznog parka veoma je važno za analizu
poslovanja jednog transportnog preduzeća jer na osnovu njegove vrednosti možemo doći do oblasti
koja nije dovoljno uređena i koju treba usavršiti.
Analiza iskorišćenosti pređenog puta je veoma bitna u organizaciji kompletne transportne aktivnosti
i na ovaj pokazatelj se mora obratiti pažnja u toku ugovaranja transportne usluge. Ukoliko se prelazi
velika kilometraža bez tereta i bez doplate za taj put, to može dovesti do finansijskih poteškoća po
transportnu kompaniju.
Pokazatelj iskorišćenja korisne nosivosti vozila ne može posmatrati samostalno jer je on u
međuzavistosti i sa iskorišćenjem zapremine vozila. Pokazatelji iskorišćenja tovarnog prostora vozila
se moraju konstantno pratiti i pre početka transportne aktivnosti značajan je u odabiru vozila. Kasnije,
zbirni transport se ne može organizovati bez detaljnog i tačnog planiranja tovarnog prostora. Ovaj
pokazatelj u mnogome utiče i na cenu transporta. U radu se mogu primetiti određene razlike teorije i
prakse u primeni analize pokazatelja rada voznog parka. Očigledno je da kompanije prate pokazatelje
rada voznog parka ali na svoj način. Za sve pokazatelje, zajedničko je da se oni u praksi ne koristi u
formi koeficijenta.
Smatramo da u nastavnom planu ne treba zanemariti značaj koeficijenata, svaki od njih treba detaljno
izneti i objasniti njegovu praktičnu primeni kao i razlog njegovog korišćneja. Pored toga , potrebno
je učenicima, odnosno studentima približiti iskustva iz prakse, odnosno potrebno je sarađivati sa
transportnim kompanijama, organizovati posebne vežbe i radionice sa detaljno definisanim planom.
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Abstract: The aim of this paper is to define digital marketing, the way it is applied, what is the
importance of social media as a tool of digital marketing, and which social media channels
companies most often use for these purposes. Some examples of different world companies that use
social media to promote and sell their services are given, and two researches related to logistics
companies on the territory of Serbia were conducted. Some larger and more successful companies in
Serbia and their activity on the most popular social media platforms were analyzed. The paper
presents the results of a survey conducted to examine the attitudes and general use of social media
as a tool of digital marketing by logistics companies. The results of the survey indicate that social
media is used to a significant extent, but also that companies have not yet realized all the benefits
and potentials that this type of marketing offers. Many companies have profiles on various social
networks, but they have not yet recognized the importance of using social media to improve their
business. This paper is the basis for potential future research on the application of digital marketing
in the field of logistics.
Keywords: digital marketing, logistics, logistics providers, social networks.
1. INTRODUCTION
Social media provides an unprecedented level of transparency in communication between
organizations and customers, opening up sources of cooperation that have been difficult or even
impossible to achieve in the past. However, organizations are uncertain about the positive impacts of
social media on improving customer service and experience. Despite the proven benefits, social media
is still perceived as a promotion tool rather than a customer support tool.
Today, more than ever, logistics companies need to be ready to accept the digital transformation. The
unprecedented volume of work, primarily as a result of the great growth of online commerce, is
forcing global logistics companies to become more efficient and versatile. One of the ways for
companies to achieve this is certainly the use of social networks as a tool of digital marketing. Social
media marketing was chosen as the topic of this research due to its important role in the modern
world. The aim of this paper is to investigate the degree of use and understanding benefits of digital
marketing by companies in the field of logistics in the Serbian market. Serbia is a country whose
market has been familiar with the advantages and benefits of digital marketing for some time, but
where innovations and improvements are still very difficult to apply in practice. In the last few
decades, companies have seen the benefits that digitalization and the use of modern technologies of
Industry 4.0 brings with it, so it is important for them to see the relevance of communication and
customer relations digitalization and to use all the potentials of digital marketing.
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After the introduction which is the first chapter of this paper, the second chapter is dedicated to the
concept of digital marketing. After that, examples of the application of digital marketing as well as
social media by logistics companies in the world are given. The third chapter is dedicated to the
application of social networks in logistics companies in the domestic market. The fourth chapter
presents the results of a survey conducted to examine the attitudes and general use of social media as
a tool of digital marketing by logistics companies and logistics experts in Serbia. Last chapter presents
concluding remarks.
2. DIGITAL MARKETING
The digital revolution has shaken marketing to the core. In a world that is increasingly striving for
digitalization, it is necessary to adapt to this phenomenon and the trends that prevail in the market.
Most customers start searching for products and/or services and buy them online [1]. Digital
marketing is a way of advertising that uses digital media to present products and/or services to the
market [1]. Customer access methods used in digital marketing are, simply put, more practical in
many ways than those used in more traditional customer access methods [1]. It can also be said that
digital marketing is the use of the Internet, mobile devices, social media, search engines and other
channels to reach consumers. One of the main reasons why social media is effective in achieving
goals is that communication with consumers is personalized [1, 2]. A large number of users can be
reached for a small part of the costs given for TV spots or billboards, which certainly does not mean
that marketing on other channels is useless [7]. All companies that want to break into the market, or
keep their existing positions must invest in digital platforms and apply digital marketing as an
important business strategy [8]. It is necessary to develop strong relationships with customers and
shift the focus to the target audience by focusing efforts on a specific customer and creating an "ideal"
product for each client individually [2].
2.1 Digital marketing in logistics companies worldwide
Today's era is characterized by a very large growth of digital marketing that is applied in a very
competitive work environment. The logistics industry has somewhat embraced this trend and
incorporated it into its business in a very good way, but the quality and success of digital marketing
is still not at a satisfactory level in this industry. The Internet is full of information about the power
of B2B digital marketing, but most logistics companies neglect to invest in their digital presence [4,8].
The irony is that logistics is the perfect industry in which digital marketing (done right) can improve
business because customer relationships are largely based on trust, but also because digital marketing
gives companies the opportunity to put themselves ahead of the competition by establishing their
expertise [6]. One of the key challenges facing retailers in this industry is standing out in a very
competitive market. Trust, speed, connectivity, and accessibility are critical [5].
A study conducted in Florida is a good indicator of inadequate and insufficient application of digital
marketing by logistics companies. 20 websites of randomly selected logistics companies in Florida
were analyzed. The results showed that only 35% of companies had websites optimized for mobile
devices, and less than half had only basic web analytics installed on their website. In addition,
research shows that less than 5% of logistics companies use marketing or advertising automation to
re-target audiences. These statistics are not surprising because the logistics, supply chain and transport
industries have historically relied on relationship-based sales to grow their business [6].
2.2 The use of social media in logistics companies around the world
The logistics industry is slower than others when it comes to the usage of social media for marketing
purposes, despite the need to find innovative ways to connect with customers. A survey was
conducted where 655 companies in the world were analyzed, and the results show that only 46% of
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companies are using social media. The main reason for the low popularity of social media is that
decision-makers do not see an advantage for the logistics sector (40%), and moreover, they often lack
knowledge about their application (36%). Another 10% say they have no budget for it. This is
surprising because the costs of marketing on social networks are low compared to traditional
marketing due to freely available communication channels (for example, LinkedIn, Facebook, and
Twitter) [9].
Overall, the logistics sector is far behind other industrial sectors and is missing out on potential gains.
In addition, the study showed that only 10% of surveyed companies plan to invest in social media in
the near future. However, 40% of all companies are not sure about that, and more than 50% do not
plan to use social networks at all. The most common social media marketing platform in logistics is
LinkedIn, which is used in 75% of cases. Facebook (69%) and Twitter (49%) follow it closely. Almost
80% of companies already use LinkedIn, Twitter, and Facebook [9].
One of the main goals of social media, according to 70% of companies, is to improve branding and
establish deep relationships with customers, partners, and shareholders. More than one-third (40%)
of companies also use social media to come up with new ideas, while 20% use them for recruitment
purposes. A closer look at the use of social media in the logistics sector also revealed that most social
media activities are limited to private communication. Only 25 percent of logistics managers focus
their communication on lead management or customer support (B2B) [9].
3. SOCIAL NETWORKS IN LOGISTICS COMPANIES IN SERBIA
A survey was conducted in order to examine the activities of logistics companies in Serbia on various
social media channels. It was examined whether some of the most popular and largest logistics
companies in Serbia (either domestic or global) have accounts on various social networks, and
whether and to what extent they are active. The aim of this analysis is to investigate the content that
companies share with their followers on different channels, its attractiveness, and its interactivity with
current and/or potential clients or followers. The activities of logistics companies operating on the
territory of Serbia (Milsped, Transfera, Kuehne + Nagel, Delta Transportni Sistem - DTS, Cargo
partner, Gebruder Weiss, DHL, DB Scheinker, DSV, CEVA Logistics) were examined. Table 1
summarizing the use of the most important social media (Facebook, Instagram, and LinkedIn) by
logistics companies operating in Serbia.
Table 1. Activity of companies in Serbia on various social networks
Companies
Milšped

Facebook
The company profile has
10 000 followers.
Publishing is done on
average 3-4 times a month.
Facebook is used for
recruitment purposes and
various projects,
collaborations, and
sponsorships.
Insufficient interaction
with followers with a small
number of likes and shares.

Social networks
Instagram
LinkedIn
The profile has about
The profile has over 6000
2,000 followers and over followers and the activity
400 posts.
is higher than on other
The likes range is from
networks. The profile is
50 to 200, while there are mostly used for
mostly no comments.
recruitment.
The posts are the same as
on Facebook and are
quite interesting and
informative.
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Transfera

Kuehne+Nagel

DTS

Cargo partner

The profile has about 3500
followers. The content is
rarely published (once a
month), but it is high
quality and with a large
number of likes and
comments.
There is an active and
attractive profile (in
English) with 12,000
followers. Numerous
projects and innovations
are published.
The profile has about 4500
followers. Content is
published on average twice
a month. The posts are
interesting and creative but
poorly liked.
The profile of 23,000
followers is in English
with interesting content
that is published very
often.

Gebruder Weiss

Profile with 34,000
followers is in English and
German. The content is
published regularly and the
posts have a large number
of likes and shares.

DHL

Profile with over 1,300,000
followers. By far the most
attractive profile with
interesting and interactive
content that is
accompanied by a large
number of likes and
comments. The topics are
interesting and close to
both the narrower and
wider audience.
The company has a profile
that has been inactive since
2019.
The company profile has
11 000 followers. Content
is published on average
every 10 days.

Victoria Logistic
DB Scheinker

DSV

Profile with about 1,400
followers where content is
very rarely published.

The profile has 770
followers and 68 posts.
The number of likes
ranges from 200 to over
1000 and the content is
attractive.

The profile has almost
1,900 followers with the
same content as on other
networks.

The company has
profiles that are used
exclusively for
recruitment in different
territories.

The profile has 823,000
followers and is used
successfully. The number
of likes and comments is
high.

The profile has 1,700
followers and has over
350 posts. The content is
somewhat interesting but
poorly followed by
likes/comments.
The profile has over
3,800 followers and the
number of likes ranges
from 50 to over 300. The
content is published on
average twice a month.
The company has over
3,600 followers. The
company uses its profile
very well to promote
services and attract
customers. The content is
very interactive and
interesting.
DHL has a global
Instagram profile with as
many as 132,000
followers. The number of
likes ranges from 1,000
to over 3,000, while
videos have millions of
views. The profile in
Serbian has only 365
followers.

The profile has 3,500
followers. Content is the
same as on other
networks.

The company does not
have an open profile.

The company has only 22
followers on its LinkedIn
profile and has no posts.
The company has an
active LinkedIn profile
with over 550,000
followers. Posts are
posted very often while
the number of likes varies
from 20 to over 1000.
The company has an
active profile with over
500,000 followers. The
content is published very
often and the number of
likes is high.

The company has
profiles that cover
different markets.

The company does not
have an open profile.
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The profile has 41,000
followers, with interesting
and well-received content.

The profile has 25,000
followers. The content is
often posted and is well
received with likes and
comments.

The company has
1,700,000 followers on its
LinkedIn profile, of which
90,000 are employed by
the company. Posts are
published very often, they
are very interesting and
the interaction with
followers is at a high
level.

CEVA Logistics

The company's profile has
about 29,000 followers,
with content that is
published every few days
and is related to various
collaborations, actions, and
projects.

The company has a
profile with 3,400
followers and only 69
posts. Videos have over
1,000 views while
images generally have up
to 300 likes.

The profile has as many as
787,000 followers. The
content is posted very
often and in terms of
quality and follow-up by
followers, it is at an
enviable level.

4. USE OF SOCIAL MEDIA IN LOGISTICS COMPANIES IN SERBIA – SURVEY
In order to investigate the degree and manner of social media usage in logistics companies in Serbia,
a survey was conducted. 30 experts in the field of logistics were interviewed and their views and
opinions on social media, and their use for private, but primarily for business purposes, were
examined. The research period was from December 20, 2021. to January 10, 2022. The results are
shown in Table 2 and Figure 1.
Table 2. Survey of attitudes and use of social media by logistics companies in Serbia
Question
1. Gender
2. Age group
3. Industry in which you are
employed?

4. Position you work at?

5. How long have you been working
for the company?

6. Size of the company in which you
work?
7. Do you use some social media
platforms privately?
8. What social media platforms do
you currently use?

9. Do you think that your activity
on social networks contributes to
your business progress?
10. Do you make a difference
between private and business
activities on social networks?

Comment / result
15 respondents are female (50%), and the other half is male.
The largest number of respondents, 21 (70%) are between 18 and 30 years old.
Seven people are between 31 and 40 years old, while the rest of the
respondents, two of them are between 41 and 50 years old.
In the first place is "International Logistics, Shipping and Transport" in which
40% of respondents work, i.e., 12. The second place is the manufacturing
industry in which 16.7% of respondents work, i.e., 5. After that, the third place
is occupied by "Distribution and domestic transport" and "Contract logistics
3PL and 4PL" with 10% of respondents.
Some of the many positions listed are Road Transport Agent, WMS Specialist,
Logistics Assistant, Container Transport Officer, Logistics Director,
Production Manager, Maritime Transport Agent, Quality Controller,
Distribution Planner, Representative, Groupage Transport Operations
Manager, Logistics Support Specialist, International Transport Officer,
Logistics Manager, Traffic Planner, Procurement Officer, etc.
The largest number of respondents in the company works less than 6 months,
as many as 11 respondents (36.7%). After that, 8 respondents (26.7%) have
been working for the company for more than 3 years. Less than a year, 5
respondents have been employed in the current company, while 4 of them have
been working in the company for less than 2 years.
The largest number of respondents, 8 of them work in a large company with
over 1000 employees, 6 respondents work in a medium-sized company with
150 to 300 employees, etc.
As many as 96.7% of respondents answered affirmative to this question, 29 of
them, while only one respondent does not use social media for private
purposes.
Of the offered media, WhatsApp was used by 26 respondents, followed by
YouTube (25 respondents) and Instagram by 24 respondents. Next are Viber
(23 respondents), LinkedIn (22 respondents), Facebook (16 respondents).
Other networks are certainly used, but not to the extent of the mentioned
applications. Some of them are Twitter, Snapchat, Pinterest (6 respondents),
TikTok (4 respondents), Reddit (3 respondents), etc.
This question was answered with "Yes" by 53.3% of respondents (16 people),
with "No" by 9 respondents, while five respondents stated that they are not
sure.
With "Yes" as many as 26 respondents answered this question while the rest,
4 of them are not sure whether they make a clear line regarding private and
business use of social media.
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11. Which social media do you use
the most in your business
activities?
12. Do you actively follow current
or potential clients on social
media?
13. On which media do you follow
current or potential clients?
14. Do you actively create
business-related content on social
media channels?
15. On which social media channels
do you create content related to your
business?
16. What are the benefits of using
social media for business purposes?
17. Does the company you work
for have an account on one of the
social media platforms?
18. For what purposes does your
company use social media?

19. On which platform does the
company you work for has an
account?
20. Is the content published on the
company's profiles on different
networks and to what extent?
21. Does the content contribute to
the sale and promotion of logistics
services provided by your
company?
22. Do you think that the content
that is published contributes to
attracting new clients and
improving relationships with
current ones?
23. Do you think that the content is
well designed and attractive
enough to contribute to achieving
the company's goals?
24. Do you think content can be
more creative, “valuable” and better
planned?
25. Do you think that the company
you work for has gained new
clients thanks to social media?
26. Do you think that the use of
social media contributes to the
improvement of customer relations,
promotion and sale of services,
etc.?

After analyzing the answers of the respondents, the results indicate that
LinkedIn is in the first place, Instagram in the second, and Facebook in the
third.
This question was answered with “Yes” by 60% of respondents (18 people),
and with “No” by 40% of respondents.
83% of respondents follow their clients on LinkedIn, followed by Instagram
(33%, 6 respondents), Facebook (4 respondents) and Twitter, and YouTube (3
respondents).
Eight respondents actively create work-related content while 20 do not.
LinkedIn is in the first place, Instagram is in second place, while Facebook is
in third place in terms of content creation by employees.
80% of respondents stated that they "Acquired valuable business connections",
36.7% of respondents that they "Improved relationships with current
customers", 23% that they "Acquired new business partners", etc.
26 respondents confirmed that the company they work for has an account on
some of the social media channels, while 4 did not.
Twenty respondents stated that they use the media for "Raising Awareness of
the Company", 19 respondents said that they use it for "Promotion of
Services", then for "Recruitment and Selection" (14 respondents), "Contact
and Communication with Customers" (10 respondents), “Competition
Monitoring” (9 respondents), “Sales of Services” (7 respondents), etc.
The largest number of respondents, 22 of them, stated that the company they
work for has created an account on LinkedIn. It is followed by Instagram (17
respondents), Facebook (12 respondents), YouTube (6 respondents), Twitter
(5 respondents), WhatsApp (3 respondents), Viber (2 respondents), etc.
Content is mostly published on company profiles regularly (44.4% of
respondents) or occasionally (48.1% of respondents). More detailed answers
are shown in Figure 1.
This question was answered in the affirmative by 53.8% of respondents,
negatively by 7.7% of respondents, while 38.5% do not have a defined opinion.
61.5% of respondents (16 people) answered in the affirmative to this question,
11.5% of respondents answered "No" while 26.9% of respondents did not have
a defined opinion.
Almost half of the respondents answered this question affirmatively, while the
rest believe that the content is not well designed or does not have a defined
position.
The majority of respondents believe that the content that is placed on the
accounts of companies on social media could be more creative and better
designed, more precisely 88% of them.
Regarding this issue, the majority of respondents do not have an opinion on
whether the company gained new clients thanks to social networks.
80% of respondents agree with this statement, 2 respondents do not think so
and 4 respondents do not have a strong opinion.

80

27. Does your company have
employees who are exclusively
engaged in social media activities?

20 respondents said that the company in which they work has employees who
are engaged in social media activities, and 5 respondents each stated that the
company does not have employees who deal with social media and that they
are not sure.
72.4% of respondents answered this question in the affirmative, 20.7% in the
negative, while 2 respondents did not have a defined answer to this question.

28. Does your company use social
media for recruitment and
selection?
29. What social media platforms
does the company use for these
purposes?
30. Do you think that social media
is adequately used for recruitment
and selection?
31. Are you generally satisfied with
your company's activity on social
media?

As expected, for the needs of recruitment and selection of staff, LinkedIn (22
respondents) is mostly used, followed by Instagram (6 respondents) and
Facebook (5 respondents).
48.1% of respondents answered, "Yes" to "Yes", 7.4 to no, while 44.4% of
respondents answered "I'm not sure".
Regarding the general attitude of the respondents about the use of social media
by the company in which they are employed, more than half of the respondents
are satisfied. More detailed answers are shown in Figure 1.

4% 4%
27%

44%
48%

13%

Yes, regularly

Yes, occasionally

Yes, very rarely

No

Yes

Not

60%

I'm not sure

Figure 1. Graphic presentation of the respondent's answers to questions no. 20 and 3
Overall, based on the attached survey results, it can be concluded that social media is significantly
represented as a digital marketing tool in many logistics companies in Serbia. Many companies have
profiles on various social networks, where LinkedIn is definitely in the lead, followed by Facebook,
Instagram, etc. Regarding the success of networks in terms of attracting customers companies
definitely need to work on their activities and the content they place. Also, it is concluded that many
companies have not yet fully realized the importance of using social media for recruitment and
selection and that those that are, still have to engage in order to achieve greater success [3].
5. CONCLUSION
Digital marketing, and its correct and meaningful use, is very important for most companies, and
certainly for those who focus on providing logistics services. In regard to this, social media can
certainly be given the epithet of one of the most important tools of digital marketing. This paper first
describes the importance of digital marketing, explains the concept and importance of social networks
in logistics companies, with examples from around the world, and also with a focus on Serbia. The
way in which domestic logistics companies use different social media channels is presented, and a
survey was conducted that examined the attitudes of logisticians regarding the success of the use of
media in their companies.
This paper has multiple contributions because on the one hand it represents the basis for further
theoretical research, while on the other hand in practice it indicates the main shortcomings and
directions of improving the application of digital marketing in the field of logistics. All in all, although
the benefits of using social media are inevitably very great, they are still considered in most cases
only as a promotional tool, without using all the potentials that come with it, and this is something
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that must be changed in the near future to achieve maximum effect. One general conclusion may be
that companies in Serbia have definitely realized to some extent, or at least begun to realize the
importance of social media as a tool of digital marketing, but that level should certainly be raised in
the near future. For some of the directions of future research, it is proposed to conduct similar research
in other, less and more developed markets, as well as comparing results, statistical testing of different
hypotheses, determining factors influencing the observed activities and combining with other
qualitative and quantitative approaches.
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Apstrakt: U poslednjoj deceniji sve više pažnje se posvećuje povećanju efikasnosti logističkih
procesa. Povećanje efikasnosti vodi ka smanjenju troškova i poboljšanju kvaliteta usluge koja se
pruža krajnjem korisniku. S obzirom na to da su logistički procesi izuzetno kompleksni neophodno je
sagledati ih na pravi način kako poboljšanja u okviru jedne aktivnosti ne bi dovela do niza negativnih
posledica u drugim aktivnostima i poremećaja celokupnog sistema. Upravo iz tog razloga su
simulacioni alati dobra podloga za kreiranje različitih scenarija i odabir optimalnog, ali i za
istraživanje karakteristika sistema. U okviru ovog rada istraživana je primena BPMN (engl. Business
Process Modeling Notation) modela u procesu realizacije porudžbine koji se smatra inicijalnim
logističkim procesom, a čija potencijalna (ne)efikasnost može imati značajan uticaj na realizaciju
svih ostalih procesa. Rezultati poređenja dva scenarija koja su razmatrana u ovom radu pokazuju da
se primenom ovog alata mogu ostvariti uštede kako u troškovima, tako i u vremenu. BPMN može biti
značajan alat pri donošenju različitih odluka, a svakako je dobra polazna osnova za dalja
istraživanja. Posebna pogodnost ovog alata je jednostavnost primene i razumevanja. Naime,
opširnim skupom elemenata i dodavanjem komentara se osigurava da model bude jasan svim
učesnicima koji su uključeni u razvoj i funkcionisanje sistema.
Ključne reči: BPMN, poručivanje, model, logistika, optimizacija.

APPLICATION OF BPMN IN MODELING THE ORDER
REALIZATION PROCESS
Abstract: Over the past decade, increasing emphasis has been placed on improving the efficiency of
logistics processes. Increased efficiency results in reduced costs and improved quality of service
provided to end-users. Since the logistics processes are extremely complex, it is necessary to observe
them in the right way so that improvements within one activity would not lead to a series of negative
consequences in other activities and disruption of the entire system. Because of this, simulation tools
are a good basis for creating different scenarios and selecting the optimal one, but also for searching
system features. This paper focuses on the application of the BPMN model in the order realization
process which is considered the initial logistic process, and whose potential (in)efficiency may have
a significant impact on the implementation of all other processes. The results of the comparison of
the two scenarios considered in this paper show that the application of this tool can achieve savings
in both cost and time. The BPMN can be an important tool to make a variety of decisions and is
certainly a good starting point for further research. A special advantage of this tool is the ease of
application and understanding. Namely, an extensive set of elements and the addition of comments
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ensures that the model is clear to all participants involved in the development and operation of the
system.
Keywords: BPMN, ordering, model, logistics, optimization
1. UVOD
U okviru logistike izdvaja se pet ključnih podsistema: podsistem realizacije porudžbine, zaliha,
skladištenja, pakovanja i transporta. Proces poručivanja, dakle, jeste inicijalni proces, odnosno
pokretač ostalih aktivnosti. Zajednička karakteristika svih logističkih aktivnosti jeste kompleksnost
koja se ogleda kroz veliki broj učesnika, dokumenata, resursa i sl. Kako bi se procesima upravljalo
na adekvatan način neophodno je dekomponovati ih na aktivnosti, a sve u cilju modeliranja i
kontinualnog unapređenja. Upravo u pomenute svrhe neretko se koriste različiti alati, jedan od njih
je i dijagram toka. Dijagram toka omogućuje dekompoziciju procesa, kao i identifikaciju
potencijalnih rizika u sistemu, ali to je neretko nedovoljno za rešavanje složenih problema. Zbog toga
se u logistici, ali i drugim oblastima primenjuju alati koji sadrže elemente neophodne za kreiranje
dijagrama toka, ali i modeliranje veoma složenih sistema. Neretko je potrebno razvijati i primenjivati
alate za kreiranje različitih scenarija i istraživanje mogućnosti i granica određenih sistema. Upravo
takav alat je BPMN (engl. Business Process Modeling Notation). BPMN je alat koji se koristi u svrhu
modeliranja poslovnih procesa, kao i prikazivanja okruženja u okviru koga elementi sistema mogu
komunicirati, odnosno razmenjivati informacije. Cilj korišćenja BPMN-a je detaljan prikaz
unutrašnjih procesa organizacije kako bi analitičari i drugi stručnjaci mogli uvideti nedostatke u
funkcionisanju i na osnovu toga preduzeti potrebne promene koje bi vodile ka optimizaciji poslovnih
procesa. BPMN je i simulacioni softver koji omogućuje prikaz funkcionisanja sistema, a ne samo
popis aktivnosti. Opširnim skupom elemenata i dodavanjem komentara se osigurava da model bude
jasan svim učesnicima koji su uključeni u razvoj modela i funkcionisanje sistema. Cilj ovog rada je
upoznavanje sa BPMN modelom i prikaz značaja upotrebe BPMN-a u realizaciji logističkih procesa.
Iz tog razloga, definisana su dva scenarija sa različitim ulazima kako bi se utvrdile razlike kao i
uštede, kako u vremenu tako i u troškovima. U okviru prvog poglavlja opisan je pojam i osnovni
elementi BPMN-a. U narednom poglavlju prikazana je praktična primena BPMN-a u procesu
poručivanja. U trećem poglavlju objedinjeni su zaključci izvedeni iz analize procesa realizacije
porudžbine primenom BPMN-a.
2. BPMN – POJAM I OSNOVNI ELEMENTI
BPMN, odnosno notacija za modelovanje poslovnih procesa je inicijalno razvijena od strane Business
Process Management Initiative (BPMI). Osnovni cilj BPMI-a bio je da se obezbedi notacija koja će
biti razumljiva svim poslovnim korisnicima - od analitičara poslovnih procesa, tehničara koji su
odgovorni za kreiranje softvera, do onih koji upravljaju poslovnim procesima i vrše monitoring istih.
Uopšteno govoreći, BPMN se sastoji od elementarnih (osnovnih) koncepata i njima pridruženih
grafičkih simbola koji se koriste za izgradnju složenih koncepata za modelovanje procesa (BPMN
dijagrama) [5].
Postoji pet osnovnih elemenata BPMN-a (tabela 1) [4]:
• Objekti tokova (engl. Flow Objects): događaji (engl. Events), aktivnosti (engl. Activities) i
kontrolni čvorovi (engl. Gateways);
•

Podaci (engl. Data): objekti podataka (engl. Data Objects), ulazni podaci (engl. Data Inputs),
izlazni podaci (engl. Data Outputs) i skladišta podataka (engl. Data Stores);

•

Konektori objekata (engl. Connecting Objects): tokovi sekvenci (engl. Sequence Flows),
tokovi poruka (engl. Message Flows), asocijacije (engl. Associations) i podaci asocijacije
(engl. Data Associations);
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•

Radne trake (“plivačke staze“) (engl. Swimlanes): particije (engl. Pools) i staze (engl. Lanes);

•

Artefakti (engl. Artifacts): grupe (engl. Group) i tekstualne notacije (engl.Text Annotation).
Tabela 1. Elementi BPMN modela
Izvor: [4]

Element BPMN-a

Grafički prikaz
Događaj

Objekti tokova

Aktivnost
Odluka
Ulazni i izlazni podaci

Podaci

Objekti podataka i
kolekcije
Skladišta podataka
Poruke
Sekvencijalni tok

Konektori objekata

Tok poruke
Asocijacije

Radne trake
Artefakti

Particije
Staze
Grupe
Beleške

BPMN funkcioniše na sledeći način. Određeni zadaci moraju se izvršiti realizacijom aktivnosti (engl.
Activities), pod definisanim uslovima (grananje/spajanje, engl. Gateways) i događajima (engl.
Events). Ono što povezuje ova tri objekta toka (engl. Flow objects) su strelice koje predstavljaju tok
aktivnosti (engl. Sequence flows), ali samo unutar jedne particije (engl. Pool). Izvan granica particije
koriste se tokovi poruka (engl. Message flow) preko kojih se ostvaruje komunikacija među objektima
u različitim particijama (Pool-ovima) [3].
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3. PRAKTIČNA PRIMENA MODELA I IZLAZNI REZULTATI
BPMN alat se može primeniti za modelovanje različitih poslovnih i drugih procesa. Stoga, značajno
mesto zauzima i u modelovanju logističkih procesa koje najčešće karakteriše izuzetna složenost.
Upravo iz tog razloga BPMN model se može primeniti i u procesu realizacije porudžbine. Naime,
porudžbenica je inicijator svih ostalih aktivnosti, poput: prijema i obrade porudžbenice, provere
raspoloživosti robe na zalihama, komisioniranja, itd. Tu se može javiti grananje u zavisnosti od toga
da li robe ima ili nema na zalihama. Najčešće, ukoliko robe nema na zalihama, porudžbenica se odbija
ili se čeka da se zalihe popune, kako bi se pokrenulo izvršavanje ostalih aktivnosti. Ukoliko robe pak
ima na stanju, formira se komisioni nalog koji omogućuje komisioneru da robu izuzme iz skladišta u
skladu sa porudžbenicom. Roba se zatim transportuje do mesta gde se vrši ukrupnjavanje i
paletizacija, priprema se za otpremu i otprema ka krajnjem korisniku. Upravo ovi procesi su i
prikazani u okviru BPMN modela na slici 1 [2, 8].

Slika 1. Proces poručivanja prikazan BPMN modelom
Izvor: Autori

Na slici 1 mogu se uočiti elementi BPMN-a poput inkluzivne odluke koja u ovom slučaju vodi u
jedan od dva procesa, a to su: formiranje komisionog naloga ili odbijanje porudžbenice ukoliko roba
nije raspoloživa. Pored pomenutog elementa, moguće je uočiti i veći broj aktivnosti, kao i početni i
dva završna događaja koji predstavljaju izlaz iz modela. Nakon kreiranja modela, neophodno je
definisati resurse koji se koriste pri realizaciji svake aktivnosti. Realizacija svake aktivnosti zahteva
određeno vreme. To vreme najčešće nije deterministična veličina, a stohastičnost je posebno izražena
kod određenih aktivnosti. Na primer, ukoliko se paletizacija realizuje korišćenjem paletomata u
proseku je potrebno oko 3 min. Međutim, ukoliko istu realizuje radnik neophodno je oko 15 min.
Vreme transporta do mesta ukrupnjavanja takođe može varirati u zavisnosti od udaljenosti paletnog
regala od mesta za ukrupnjavanje. Izdvajanje robe, odnosno komisioniranje je vremenski izuzetno
zahtevna aktivnost koja obično obuhvata oko 55% ukupnog vremena provedenog u izvršenju
aktivnosti u skladištu. U okviru modela koji je prikazan u nastavku ulazni podaci o vremenu
potrebnom za realizaciju aktivnosti kod kojih se mogu javiti značajna odstupanja prikazani su
uniformnom raspodelom, za ostale aktivnosti korišćena je normalna raspodela sa dva stepena slobode
[6, 8].
Pored praćenja vremena realizacije aktivnosti, u okviru BPMN-a moguće je pratiti i finansijske
pokazatelje. Za pomenuti model karakteristično je praćenje dve vrste troškova, fiksnih i varijabilnih,
koji se mogu obračunavati na dva načina, kao troškovi realizacije aktivnosti ili kao troškovi po satu
rada [2, 6].
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Ulazni podaci su implementirani u simulacioni model i to u okviru dva scenarija. U okviru oba
scenarija simuliran je nailazak četiristo porudžbenica koje su u oba slučaja realizovane. Prvi scenario
podrazumeva da je raspoloživo tri komisionera i isti broj viljuškara, viljuškarista i Pick to Voice
uređaja, kao i sedam radnika. U drugom scenariju je smanjen broj komisionera i Pick to Voice uređaja
na dva, a broj radnika na šest. Te, naizgled neznatne promene, uzrokovale su brojne poremećaje u
sistemu. U nastavku su prikazani najznačajniji rezultati simulacije koji objedinjuju podatke iz oba
scenarija. To su podaci o vremenima, troškovima i iskorišćenosti resursa. Uzročno-posledične veze
između njih biće detaljnije opisane u nastavku [8].
Tabela 2. Izlazni rezultati modela – stepen iskorišćenosti resursa
resurs
radnik
komisioner
viljuškar
viljuškarista

Scenario 1

Izvor: Autori

iskorišćenost
88,43%
69,51%
90,84%
90,84%

resurs
radnik
komisioner
viljuškar
viljuškarista

Scenario 2

iskorišćenost
98,00%
90,29%
78,67%
78,67%

U teoriji se teži stopostotnoj iskorišćenosti resursa, međutim to je u praksi u najvećem broju slučajeva
nemoguće. Funkcionisanje BPMN-a zasnovano je više na logici koja se primenjuje u praksi. Stoga
se u okviru pomenutog modela smatra da je stopostotna iskorišćenost resursa zapravo preopterećenje
istih koje se može negativno odraziti na funkcionisanje celokupnog sistema. Upravo ta problematika
je i prikazana u nastavku. Naime. prema podacima iz prvog scenarija iskorišćenje radnika je 88,43%,
a iskorišćenje komisionera 69,51% (tabela 2). Ovakvo iskorišćenje se u okviru BPMN-a smatra
optimalnim. Dakle, resursi nisu preopterećeni, a procesi se odvijaju u okviru optimalnih vremenskih
intervala (tabela 3). U drugom scenariju težilo se prikazivanju teorijske logike. Naime, iskorišćenost
radnika i komisionera je uvećana, tako što je njihov broj smanjen. Ovakva logika dovela je do velikih
promena koje su se negativno odrazile na funkcionisanje sistema. Vremena realizacije gotovo svih
aktivnosti su se značajno uvećala, a samim tim se i ukupno vreme realizacije procesa poručivanja
povećalo sa 42.06 min na 158.09 min. Posebno interesantno je da se iskorišćenost viljuškara i
viljuškarista u okviru drugog scenarija smanjila iako je njihov broj ostao nepromenjen. Objašnjenje
se može pronaći u činjenici da u pojedinim aktivnostima, poput izdvajanja robe učestvuju i
komisioneri i viljuškaristi (viljuškari). Dakle, ukoliko raste iskorišćenost određenog resursa, u ovom
slučaju komisionera, smanjuje se opterećenje drugog resursa koji je uključen u istu aktivnost.
Odnosno, dolazi do neravnomerne raspodele zadataka, pa su jedni resursi preopterećeni, a drugi
rasterećeniji [7, 8].
Tabela 3. Izlazni rezultati modela – prosečno vreme realizacije aktivnosti
Izvor: Autori

Posmatrano vreme
Prosečno vreme trajanja procesa obrade
porudžbenice
Prosečno vreme provere raspoloživosti robe na
zalihama
Prosečno vreme formiranja komisionog naloga
Prosečno vreme izdvajanja robe
Prosečno vreme paletizacije
Prosečno vreme pripreme za otpremu
Prosečno vreme čekanja na resurs – obrada
porudžbenice
Prosečno vreme čekanja na resurs – izdvajanje robe
Prosečno vreme čekanja na resurs - paletizacija
Ukupno vreme
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Prvi scenario [min]

Drugi scenario [min]

3.9

25.1

3.78

25.57

3.92
14.78
10.63
3.51

25.93
20.79
30.56
24.1

0.39

21.6

6.82
0.30
42.06

9.84
20.23
158.09

Kao što je i ranije spomenuto, sa aspekta vremena (tabela 3) takođe je došlo do različitih promena.
Naime, prosečna vremena realizacije gotovo svih aktivnosti su se povećala. Aktivnost izdvajanja robe
je svakako vremenski najzahtevnija, a sa smanjenjem broja komisionera se povećala u proseku za 6
min. Značajno su povećana i vremena paletizacije (3 puta) kao i pripreme za otpremu, ali i vremena
inicijalnih aktivnosti poput obrade porudžbenica, provere raspoloživosti robe, formiranja komisionog
naloga. Povećanje vremena realizacije u ovim slučajevima ima dva značajna uzroka, prvi se
neminovno odnosi na smanjenje broja radnika i komisionera, a drugi se odnosi na to da su radnici
uključeni u više aktivnosti. Na primer, isti radnik izvršava aktivnosti provere raspoloživosti robe na
zalihama i formiranja komisionog naloga. Naime, kada je jedan radnik uključen u veći broj aktivnosti
to samim tim produžuje potrebno vreme realizacije jer je neophodno da radnik ili resurs završi
operaciju na jednom radnom mestu kako bi prešao na realizaciju aktivnosti na narednom. Odnosno,
vreme bi bilo kraće u situaciji kada se izvrši diferencijacija radnika prema poslovima koje obavljaju.
Stoga se i prosečno vreme čekanja na resurs takođe uvećalo, posebno kod aktivnosti obrade
porudžbenice i paletizacije.
Tabela 4. Izlazni rezultati modela – ukupni troškovi
Izvor: Autori

Troškovi

Prvi scenario

Drugi scenario

Ukupni troškovi

778.609,38

755.248,38

Tabela 4 je dokaz da finansijski pokazatelji nisu jedini pokazatelji koje treba pratiti prilikom procene
efikasnosti određenog sistema iako su svakako bitni. Naime, po finansijskim pokazateljima scenario
2 je bolji jer je ostvarena ušteda u troškovima. Međutim, vrlo je značajno istražiti šta je uzrok takvog
stanja. Da li se radi o većoj efikasnosti realizacije ili kao u ovom slučaju smanjenje troškova potiče
od smanjenja broja radnika, ali ne reflektuje efikasnost realizacije procesa. Naime, plate radnika
obračunavane su tako što su posmatrana oba aspekta – fiksni i varijabilni. Fiksni deo plate iznosi 350
eur, a varijabilni se obračunava za dodatne sate rada (prekovremeni rad) i iznosi 2 eur/h. Jasno je da
se smanjenjem broja radnika postižu i smanjenja ukupnih troškova koja prvenstveno potiču od
fiksnog dela zarade. Pred svakim sistemom je izuzetno kompleksna odluka - pronalaženje optimuma
između efikasnosti sistema i troškova realizacije aktivnosti. Predloženi pristup predstavlja podršku u
procesu odlučivanja prilikom rešavanja praktičnih problema. Pristup je univerzalan i uz manje
modifikacije može se koristi za simuliranje drugih logističkih procesa. Osim troškova pristup pruža
mogućnost praćenja drugih pokazatelja rada [1, 8].
4. ZAKLJUČAK
Kompleksnost poslovnih procesa se godinama uvećavala, a taj trend se i danas nastavlja ubrzanim
tempom. Upravo iz tog razloga se godinama traže adekvatna softverska rešenja koja će obezbediti da
se poslovni procesi prikažu na pravi način. Svakako, najpogodniji i najbrži način je računarsko
modelovanje. Ovakvim vidom modelovanja obezbeđuje se sagledavanje svih ključnih aktivnosti u
poslovnim procesima, identifikacija potencijalnih rizika i sl. Pored toga, ovi alati neretko nude i
podlogu za sprovođenje simulacija uz pomoć kojih se eksperimentalno prati funkcionisanje
određenog sistema. Jedan od izuzetno korisnih softvera u ovoj oblasti jeste BPMN. Ovaj softver pored
vizuelizacije procesa, nudi i mogućnost simulacije. Podjednako je dobro rešenje i za manje sisteme
sa jednostavnijim procesima, kao i za veće i izuzetno složene poslovne subjekte. Na osnovu
definisanih ulaznih podataka koji mogu biti vrlo raznovrsni (kako bi model sistema odražavao
funkcionisanje realnog sistema), moguće je dobiti izlazne podatke koji su dobra podloga za dalju
analizu. Na primeru procesa realizacije porudžbine, može se zaključiti da je trajanje procesa od
momenta pristizanja porudžbine u sistem do momenta otpreme različito u funkciji od broja korišćenih
resursa. Svakako, cilj svakog logističkog sistema je da pronađe optimalan broj resursa koji će
omogućiti da se procesi realizuju kontinualno, odnosno bez čekanja (kašnjenja). Pored toga, značajno
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je i da resursa ne bude previše, odnosno da ne budu neiskorišćeni jer u tom slučaju predstavljaju
vezani kapital. Simulacijom uz pomoć BPMN-a je moguće rešiti ovaj izuzetno složen problem koji
predstavlja nepremostivu prepreku velikom broju sistema. Kao pravci budućih istraživanja izdvajaju
se primena opisane metodologije i na drugim podsistemima logistike, kao i na većim primerima
realnih sistema. Pored toga, integracija opisanog procesa sa drugim logističkim procesima u cilju
optimizacije se takođe izdvaja kao pravac budućih istraživanja.
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WAREHOUSING PROCESS OPTIMIZATION IN ELITE ANYWHERE CORP.
USING LEAN PHILOSOPHY
Ksenija Slavković1, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Serbia
Milan Andrejić2, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Serbia
Vukašin Pajić3, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Serbia

Abstract: The aim of lean philosophy implementation in the company is to reduce wastes that are
present in every process. Warehousing is a process that generates most of the costs and wastes for
the company, which is why it is necessary to include warehousing operations when implementing the
Lean philosophy. Implementing the Lean principles in warehousing is one of the steps to improve the
warehousing process and performances, which can have a major impact on the overall business
system. Therefore, this paper is primarily oriented towards the practical application of the Lean
philosophy in the warehouse of White-Glove logistics company. Optimizing warehousing operations
by hiring additional labor would lead to a redistribution of warehousing activities where it would be
known exactly which employee is in charge of which acts in the warehousing system. In the observed
period, 2 workers were hired in the warehouse. This led to delays and excessive storage operations.
In this regard, it can be concluded that it was necessary to hire additional labor in order to minimize
the observed time, but also the introduction of standardized procedures. This enabled the smooth
running of all logistics processes with minimal deviations. Optimization has led to an increase of
end-user's satisfaction by about 97% at all times, regardless of the type of user and the services
provided to him.
Keywords: Lean philosophy, warehousing, optimization, White-Glove
1. INTRODUCTION
Optimization of logistics processes is a very complex discipline that involves minimizing costs and
maximizing profits. When optimizing logistics processes, it is first necessary to determine the critical
points of the system that generate costs and losses. After that, it is necessary to determine, measure,
and monitor the key performance indicators (KPI) of the observed system and define methods and
tools whose application will lead to system optimization. The most common part of logistics
processes in which costs are optimized refers to the processes of warehousing, transport, and
distribution of goods.
Warehousing is one of the basic logistics processes. It includes activities of receipt, quantitative and
qualitative control, warehousing, sorting, commissioning, and dispatch of goods [4]. Each of these
activities is demanding from an organizational and time point of view. For the logistics system, the
warehousing process is necessary but does not bring value to the end-user. In this regard, end users
are usually not ready to pay for the warehousing service, which is why logistics providers are
constantly striving to optimize the costs and losses generated in this process.
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Elite Anywhere Corp. is a full-service white-glove logistics company that handles all aspects of
receiving, inspecting, labeling, warehousing, delivery, installation, and debris removal. White-Glove
is a premium delivery service, marked with special attention to details, especially with certain items
that require handling with care during transportation. White-Glove logistics is popularly used to
deliver specially goods including valuable, fragile, and climate-sensitive items like unassembled
furniture, artwork, expensive equipment, lighting fixtures, or rare antiques. However, while every
other logistics and delivery company claims to handle shipments with the utmost care, the WhiteGlove attitude sets this special delivery service apart from the rest.
It was determined that the most critical process was warehousing. Different kind of losses such as
various time, capacity and even monetary losses were occurring. In this regard, there was a need to
optimize the warehousing process. For optimization itself, the need to introduce the Lean philosophy
in the company's business was noticed, but also the use of Lean tools to achieve the goal [3]. There
are numerous examples of applying Lean in different industries [1,2,6]. The purpose of this study is
an optimization of the warehousing process through the TMS (Time Management System) and
manpower analysis. The goal of this study is the minimization of the time waste and maximization of
the client's satisfaction.
The first sequence of this paper refers to the description of the company and system which was the
subject of the optimization. The description of the existing warehousing process, its optimization, and
results are given in the second sequence of the paper. A conclusion is given at the end of the paper,
with a review of future improvements.
2. SYSTEM DESCRIPTION – CASE STUDY
For more than 25 years, Elite Anywhere has been providing customers with warehousing, logistics,
and White-Glove delivery services nationwide. It is a company specializing in the warehousing,
transportation, and delivery of designer furniture that offers expertise with a White-Glove approach
tailored to furniture manufacturers, interior design firms, and showrooms. Elite Anywhere is a
complete service White-Glove logistics company dealing with all aspects of receiving, controlling,
marking goods, warehousing, delivery, installation, and removal of residues. It uses its own software
to control warehouse capacity, from the moment of receipt to delivery, which allows real-time
inventory tracking. The company has 6 warehouses across the United States, but also an extensive
network of partners. The company's warehouses are located in the following locations: San Francisco
(CA), Los Angeles (CA), Palm Springs (CA), Phoenix (AZ), Denver (CO), New York (NY).
The warehouse that will be observed in further work with the aim of optimizing the process and the
required workforce is the one located in San Francisco, CA. Some features of this warehouse are:
• Area – 34 000 Ft2 1,
• 4 transshipment fronts,
• Warehouse height – 20 Ft,
• Warehouse temperature regime,
• Sprinkler fire protection system [5].
The services provided by Elite Anywhere at this location are receipt of goods, quantitative and
qualitative control, warehousing, corrections, packaging, marking, deliveries, assembly, installation,
and placement of the furniture in an adequate place, art and mirror hanging, waste disposal [5].
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3. APPLICATION OF THE LEAN CONCEPT
Since the aim of this paper is to optimize warehousing processes using Lean, it is necessary to
consider the logistics processes that occur in the warehouse. The warehousing process flow diagram
is shown in Figure 1.

Figure 1. Process flow diagram
From the diagram (Figure 1) it can be seen that certain logistical processes that occur in the warehouse
are often repeated. In this regard, it is necessary to establish certain procedures in order to minimize
these repetitions. In order to achieve the optimization of logistics processes, it is primarily important
to identify the places where wastes occur, what are the wastes, and then determine the key
performance indicators that need to be measured and monitored. The places where wastes occur are
as follows:
• Receipt of goods without adequate documentation,
• Storage and warehousing of goods,
• Shipping of goods.
Receipt of goods without adequate documentation leads to a repetition of the process of storage and
warehousing of goods, but also time losses. If the goods are not stored in an adequate way, there may
be a loss of goods and time losses during the commissioning of the same, but also the storage of
inadequate goods. When shipping goods, quantitative control of the same is often neglected, which
leads to the shipment of inadequate goods, but also inadequate quantities of the same.
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In order to perform optimization, it is necessary to establish key performance indicators (KPI) that
affect the reduction of time losses and repetition of the previously mentioned processes. These KPIs
are as follows:
• Time required to receive goods,
• Time required for quantitative and qualitative control of goods,
• Time required for storage of goods,
• Time required for commissioning and warehousing of goods,
• Time required to load goods into the means of transport.
In this regard, data were collected in a period of 6 months, the average time required to perform these
processes per employee was established, as well as the number of employees in the warehouse who
perform these operations. In the observed period, 2 people were employed in the warehouse. So,
taking into account that a person works 8 hours a day, it was necessary to determine the average time
needed to perform the observed processes.
The time required to perform qualitative and quantitative control depends on the size of the goods
being controlled. This indicator was measured in relation to the value of the volume of goods
expressed in Ft3. For goods with a volume of up to 30 Ft3 required time is 20 min, for goods with a
volume between 30 and 60 Ft3 is 30 min, for goods with a volume between 60 and 90 Ft3 is 45 min,
while for goods with a volume over 90 Ft3 it is 60 min.
The time required to receive the goods also depends on the size of the goods being controlled. Thus,
this indicator was also measured in relation to the value of the volume of goods expressed in Ft3 and
for goods with a volume of up to 30 Ft3 is 15 min, for goods with a volume between 30 and 60 Ft3 is
20 min, for goods with a volume between 60 and 90 Ft3 is 25 min, while for goods over 90 Ft3 it is
30 min.
The time required to load the goods into the means of transport, as in the previous two cases, depends
on the size of the goods being controlled. For goods with a volume of up to 30 Ft3, it is 15 min, for
goods with a volume between 30 and 60 Ft3 it is 20 min, for goods with a volume between 60 and 90
Ft3 it is 25 min, while for goods with a volume over 90 Ft3 it is 15 min 30 min.
The times that are also included in the working hours of employees are the time needed to
communicate and work on the computer, free time of employees, the time needed to clean the
warehouse and the time needed to charge forklift batteries and cameras used to document the
condition in which goods are received, etc. These times are 180 min, 60 min, 45 min, and 180 min
respectively.
After the collected data, the total time needed to perform all operations on the goods received or
shipped was determined. After that, all the times on a daily basis were collected in order to determine
the time needed to perform all the logistical operations on a daily basis (Tables 1 and 2).
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Table 1. Partial presentation of the obtained data on the time required to perform logistics
operations on the goods received / shipped

258088
258089
258090
258247
258248
258249
258253
258250
258251
258252
258243
258245

Received
Received
Pulled
Pulled
Received
Received
Pulled
Received
Pulled
Received
Received
Received

47.02
24.38
101.01
6.54
4.72
5.49
75.23
53.28
5.49
54.90
107.77
105.32

Sum [min]

13.5.2021
13.5.2021
13.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021
14.5.2021

Loading in
the truck
[min]

2.78
3.27
49.50
13.28
25.37
19.01

Pick up
[min]

Ft³

Received
Pulled
Received
Received
Received
Received

Put away
[min]

Received /
Pulled

204057
204058
204057
204058
204186
204187

Inspecting
[min]

Item

16.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

Receiving
[min]

Date

Source: [5]

15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
...
20.00
15.00
30.00
15.00
15.00
15.00
25.00
20.00
15.00
20.00
30.00
30.00

20.00
0.00
30.00
20.00
20.00
20.00

7.50
0.00
7.50
7.50
7.50
7.50

0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00

42.50
45.00
57.50
42.50
42.50
42.50

30.00
20.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
30.00
0.00
30.00
60.00
60.00

7.50
7.50
0.00
0.00
7.50
7.50
0.00
7.50
0.00
7.50
7.50
7.50

0.00
0.00
15.00
15.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
30.00
15.00
0.00
0.00
25.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00

57.50
42.50
75.00
45.00
42.50
42.50
65.00
57.50
45.00
57.50
97.50
97.50

Table 2. Partial presentation of the obtained data on the time required to perform logistics
operations on a daily basis
Source: [5]
Date
Total per date [h]
16.12.2020
10.88
17.12.2020
11.21
18.12.2020
17.58
21.12.2020
17.92
22.12.2020
10.63
29.12.2020
12.58
31.12.2020
12.04
6.5.2021
14.25
7.5.2021
15.54
10.5.2021
13.50
11.5.2021
25.92
12.5.2021
22.17
13.5.2021
19.13
14.5.2021
16.92

So, it can be concluded that in the observed period it was usually necessary between 8 and 16 hours
to perform all logistics operations, but also that with the current number of employees in the
warehouse meeting customer needs is between 60 and 90% (Figure 2).
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Figure 2. Display of the percentage share of time required to perform logistics operations
Source: [5]

However, it should be noted that the goods that arrive at the warehouse for regular customers for
which goods are distributed to end-users on a daily basis, and whose logistics operations require an
average of 2.5 hours, were not taken into consideration. Only those goods that are stored for a longer
period were taken into consideration. Although usually, up to 16 hours was enough to perform all
logistics operations on a daily basis for the observed users, it happens that the required time is up to
48 hours. In this regard, it can be concluded that it is necessary to hire additional labor in order to
minimize the observed time, but also the introduction of standardized procedures that need to be
followed. If the number of people engaged in the warehouse increased from 2 to 4 people, the sum of
their working hours would be 32 hours instead of the current 16 hours. This would enable the smooth
running of all logistics processes with minimal deviations. If this were to be achieved, the needs of
end-users would be met by about 97% at all times, regardless of the type of user and the services
provided to him, which is shown in Figure 3.

Figure 3. Demonstration of the percentage share of time required to perform logistics operations
after the increase in the number of employed labor in the warehouse
Source: [5]

Optimizing warehousing operations reduces the duration of their cycles because hiring additional
labor would lead to a redistribution of warehousing activities where it would be known exactly which
employee is in charge of which acts in the warehousing system. In the observed period, 2 workers
were hired in the warehouse, which is why there was no redistribution of activities. This led to delays
and excessive storage operations. Users of White Glove logistics services pay a higher amount for
them in order to receive their goods at the right time, in the right place, but above all in the right
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quantity and adequate condition. Therefore, it is extremely important that all storage operations run
smoothly and with as few delays as possible. In the observed period, the company often encountered
customer dissatisfaction as a result of delays and waiting too long. All this was happening because
the company did not anticipate market demand and less manpower was hired than the system needed
to ensure customer satisfaction [7]. After the hiring of an additional labor force, the redistribution of
activities was determined, delays were reduced, but also the number of cycle repetitions. At the time
when an additional labor force was hired, standardization of work procedures that should be
monitored was introduced, which primarily includes respecting the order of warehousing operations,
but also adequate marking and storage of goods to avoid errors that occurred during sorting,
commissioning, and storage of the same.
In the United States, no carrier of furniture and sensitive goods waits for quality control to be
performed but provides the opportunity to report the condition in which the goods were received
within 48-72 hours of receipt. Precisely because of that deadline, it is necessary to control the goods
on time and report the defects, if any. In addition to avoiding the receipt and storage of defective
goods, exceeding this deadline would increase customer satisfaction because they would have enough
time to ask for replacement and report furniture damage to the manufacturer.
In the observed period, the goods were usually not stored in the part of the warehouse provided for
them, which is why employees often encountered difficulties in locating them when it was necessary
to store them. During the reception, the goods were usually stored on the receiving area due to the
lack of labor, because it could not be stored until the quantitative and qualitative control was
performed. Due to the increased volume of work, lack of manpower, and time, the goods were
disposed of according to the LIFO principle (Last In, First Out), which led to increased dissatisfaction
of users whose goods waited too long for quantitative and qualitative control. After hiring additional
labor, workers needed to respect the FIFO principle (First In, First Out) when receiving and disposing
of goods on the transshipment front. Thus, the goods that were first received were the first to be
controlled, which enabled the users to have the right information about the condition of their goods
at the right time. In addition, a separate section is set aside for each user of storage space to avoid
losing goods during storage. After receiving and checking, all goods received their own mark, based
on which it was easier to identify them later, during picking and warehousing. The introduction and
respect of these principles also influenced the shortening of the distance traveled per worker on a
daily basis, and thus the reduction of idle time when performing storage activities.
4. CONCLUSION
It can be concluded that in the coming period, it is necessary to measure and monitor KPI to see what
problems exist in the system and where they occur. It is also very important that the person who works
on collecting and processing this data is objective and impartial. After the problems are identified and
their solutions are found, it is necessary to train the workforce to respect and follow the procedures
that will support the obtained solution. Given that White-Glove is directly oriented and pays special
attention to the satisfaction of end-users, a company guided by this principle constantly must improve
its service [8]. Therefore, it can be concluded that in the future, it is necessary to regularly monitor
the implemented solution, but also regular Lean audit in order to constantly improve the system and
optimize its work. It is also necessary to re-examine whether the measured indicators are still valid
for measurement and monitoring, and if not, do a Lean audit and re-determine which ones are. In
future research, it is possible to apply other quantitative and qualitative approaches (hybrid
approaches) which can be used for additional improvements. The presented methodology, with
certain adjustments, can be successfully used to solve other problems.
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OPTIMIZACIJA TROŠKOVA DOSTAVE POŠILJAKA PRIMENOM MODELA
TRANSPORTNIH MREŽA
Nikola Mitrović1, Nelt Co

Apstrakt: Cilj svakog proizvođača je da se roba što efikasnije prenese od pošiljaoca do krajnjeg
primaoca. Da bi se pošiljke ekspresno prikupile, obradile i na kraju distribuirale, neophodna je
logistička podrška svim procesima otpreme robe. Kako bi preduzeća čija je osnovna delatnost
transport, obavila zadati obim transportnog rada na efikasan način i time ostvarila veći profit,
neophodno je efikasno upravljanje troškovima transporta i voznog parka, jer oni predstavljaju veliki
udeo u troškovima jednog transportnog preduzeća. U radu je dat teorijski prikaz jednog od modela
transportnih mreža koji se odnosi na rutiranje vozila, koji se izučava kroz nastavni plan i program
visokog obrazovanja. Cilj rada je da prikaže primenu teorijskog dela na primeru iz prakse i time
ukaže na potrebu primene modela transportnih mreža u organizaciji distribucije robe i sve to u cilju
smanjenja pređene kilometraže vozila, što će dalje dovesti do nižih transportnih troškova.
Ključne reči: organizacija transporta, modeli transportnih mreža, rutiranje vozila, bezbednost
saobraćaja.

OPTIMIZATION OF SHIPPING DELIVERY COSTS USING THE TRANSPORT
NETWORK MODEL
Abstract: The goal of every manufacturer is to transfer goods from the sender to the final recipient.
In order for the shipments to be collected, processed and at the end of the delivered, logistical support
is necessary for all processes of preparation of goods. In order for companies, whose main activity
is transport, to perform the given volume of transport work in an efficient way and thus achieve higher
profits, it is necessary to efficiently manage transport costs and costs of the fleet. The paper gives a
theoretical overview of one of the models of transport networks related to vehicle routing, which is
studied through the curriculum of higher education. The aim of this paper is to show the application
of theoretical work on a practical example and and to expl ain the need to apply the model of transport
networks in the organization of distribution of goods, all in order to reduce transportation costs.
Keywords: organization of transport, models of transport networks, vehicle routing.
1. UVOD
Ukoliko kompanija poseduje sopstveni vozni park, nezavisno od delatnosti, veliki udeo budžetiranih
novčanih sredstava odlazi upravo na vozni park. Praksa je pokazala da u organizacijama čija je
osnovna delatnost transport, vozni park iziskuje najveće troškove, pored plata zaposlenih.
Troškovi voznog parka se javljaju u više segmenata i mogu biti: troškovi nabavke novih vozila,
troškovi redovnih i vanrednih održavanja, troškovi osiguranja, registracije, goriva, putarine itd.
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Kako bi preduzeća, čija je osnovna delatnost transport, obavila zadati obim transportnog rada na
efikasan i racionalan način i time ostvarili veći profit, neophodno je efikasno upravljanje troškovima
transporta i voznog parka. Ti troškovi su neizbežni i zbog toga su zaposleni na održavanju vozila i
organizaciji transporta pod stalnim pritiskom da smanje troškove. U radu je dat predlog za smanjenje
troškova na konkretnom primeru iz prakse.
Na osnovu adekvatne literature, u prvom delu je približeno poštansko poslovanje, dat je način
funkcionisanja kurirskih kompanija. Opisana je funkcija povezivanja distributivnih tokova. Opisano
je kako funkcija povezivanja izgleda u praksi.
U radu je posmatrano preduzeće koje važi za lidera u preuzimanju i dostavi pošiljaka od vrata do
vrata. Cilja rada je da poveže znanje koje je stečeno tokom visokog obrazovanja, sa iskustvom iz
prakse a sve u cilju davanja predloga koji bi doveo do optimizacije troškova dostve pošiljaka i samim
tim smanjenja troškova voznog parka. Jedan od načina za smanjenje troškova je primena modela
transportnih mreža za pronalaženje najkraćih puteva. U radu je povučena parelala između pređenog
puta bez rutiranja i pređenog puta nakon rutiranja vozila primenom jednog od algoritama modela
transportnih mreža.
2. OPIS POŠTANSKOG POSLOVANJA
Poštansko poslovanje se danas odvija pod uticajem burnih promena na svetskom nivou. Razvijene
zemlje danas poklanjaju posebnu pažnju poštanskom saobraćaju kao značajnom elementu
infrastruktrure koji omogućava brz i siguran prenos pisanih, štampanih i na drugi način oblikovanih
saopštenja, robe i novca u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju [1].
Obavljanje poštanskih usluga podrazumeva delatnost pošte koja čini prenos raznih vrsta poštanskih
pošiljaka od pošiljaoca do primaoca. Pod poštanskom pošiljkom podrazumeva se sve ono što je pošta
pod određenim uslovima primila od pošiljaoca, s tim da to prenese i uruči primaocu.
Oblast poštanskog saobraćaja uređan je posebnim zakonom, a Pravilnikom o opštim uslovima za
obavljanje usluga uređeni su poslovi pod kojima se vrše poštanske usluge, izvšrena je njihova
klasifikacija, određne vrste pošiljaka koje su predviđene za korisnika poštanskih usluga.
Pravlinikom o opštim uslovima za obavljanje poštanske usluge uređuju se poslovi, način, postupak
za obavljanje poštanskih usluga i rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka u skladu sa zakonom kojim
se uređuje obavljanje poštanskih usluga u Republici Srbiji [1].
2.1 Tehnološki procesi u poštanskom saobraćaju
Tehnologije i tehnološki sistemi nisu ograničeni samo na materijalnu proizvodnju, već se javljaju i
kod uslužnih delatnosti među koje spada i poštanski saobraćaj [1].
Za poštanski saobraćaj koji karakteriše masovna potražnja korisnika u pogledu prenosa pošiljaka,
kroz tehnološki proces potrebno je izvršiti prostorno premeštanje tih pošiljaka radi isporuke
primaocu. Na ovaj način poštanski saobraćaj ostvaruje koristan učinak (upotrebnu vrednost). Prenos
pošiljaka predstavlja jedinstven tehnološki i tehnički transprateni sistem.
Jedinstven tehnološki proces koji obuhvata sve međusobne zavisne faze istog proizvodnog procesa
(prenos pošiljaka) čine potpun proizvodni ciklus koji počinje prijemom pošiljaka a završava se njenim
uručenjem. U prozvodnom ciklusu prenosa pošiljaka postoji pet proizvodnih faza, a to su: prijem,
otprema, transport, prispeće, uručenje [1]. Sve faze procesa prenosa pošiljaka su vidljive i na
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funkcijima prelamanja tokova makrodistribucije i tokova mikrodistibucije. U nastavku rada su dati
primeri na koji način se te funkcije ogledaju, a sve to zasnovano na iskustvu iz prakse.
U ovom primeru, kurirsnička kompanija može se namposmatrati kao kompaniju sa karakteristikama
robno-transportnog centra. Robno- transportni centar je mesto prelamanja tokova makrodistribucije i
tokova mikrodistibucije i u tom smislu se ostvaraju 4 funkcije: Sabirna funkcija, distributivna
funkcija, sabirno distributivna funkcija, tranzitna funkcija. [2] U ovom primeru ćemo prikazi prve tri
funkcije.
2.2 Sabirna funkcija
Sabirna funkcija povezuje tokove mikrodistribucije i tokove makrodistribucije [2]. U posmatranoj
kompaniji način na koji se ogleda ova funkcija je prikazana na slici 1, dok je u nastavku dato
objašnjenje.
Kuriri tokom dana na teritoriji jednog grada od različitih pošiljaoca (na slici 1 označeni su brojevima
1, 2, 3 i 4) preuzimaju pošiljke i dostavljaju ih mikrotokovima u glavni logistički centar gde se vrši
formiranje logističkih jedinica prema mestima isporuke.

Slika 1. Skica sabrine funkcije u poštanskom poslovanju
Izvor: Autorstvo

2.3 Distributivna funkcija
Distributivna funkcija povezuje tokove makrodistribucije sa tokovima mikrodistribucije. Ogleda se u
prispeću daljinskim transportom u cilju naredne distribucije do jednog ili više primaoca [2].
U ovom primeru, distributivna funkcija se može prepoznati kao nastavak sabirne funkcije, prikazano
na slici 2. Nakon sabirne funkcije i otpremanja pošiljki, čiji se primaoci nalaze u Nišu, daljinskim
transportom i po pristizanju u DC Niš, one se transformišu u manje odnosno pojedinačne isporuke
namenjene za više primaoca do kojij stižu mikrodistribucijom.

Slika 2. Skica distributivne funkcije u poštanskom poslovanju
Izvor: Autorstvo
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2.4 Sabirno-distributivna funkcija
Sabirno distributivna funkcija povezuje mikrotokove sa tokovima mikrodistribucije [2]. Način na koji
se ova funkcija ogleda u praksi najlakše je objasniti na primeru glavnog logističkog centra, odnosno
logističkog centra Beograd.
Nakon preuzimanja pošiljki, kuriri mikro tokovima dostavljaju robu u glavni centar koji se nalazi u
Surčinu. Kasnije, te pošiljke se nakon sortiraranja u glavnom magacinu, isporučuju tokovima
mikrodistribucije navedenim primaocima na teritoriji grada Beograda. Primer ove funkcije je
prikazan na slici 3.

Slika 3. Skica sabirno-distributivne funckije u poštanskom poslovanju
Izvor: Autorstvo

3. PRIMENA MODELA TRANSPORTNIH MREŽA
Nezavisno od toga da li kompanije imaju transportna sredstva za sopstvene potrebe ili za javni prevoz,
one imaju često problem sa određivanjem ruta kojom treba da se kreću transportna sredstva. Ovi
problemi su dosta izučavani i njima je posvećeno stotine radova u svetskoj literaturi. U zavisnosti od
konteksta saobraćajnog problema, optimalni put može da bude najkraći put,
najduži put, najbrži put, najjeftiniji put i slično [4].
Kompanija koja je posmatrana u radu ne primenjuje nijedan model za pronalaženje najkraćeg puta u
dostavi pošiljaka. Takav pristup dovodi do pitanje iskorićenja vozila i vremena. U nastavku rada je
dat primer jedne popodnevne isporuke koja je sadržala 10 adresa. Osam primaoca se nalazi na opštini
Novi Beograd, jedan na Čukarici i jedan na opštini Rakovica.
Tačne adrese primaoca su:
1. Bulevar Heroja sa Košara bb, Gazprom pumpa
2. Jurija Gargarina, Gazprom pumpa
3. Gazprom pumpa Ušće
4. Bulevar Mihajla Pupina 115
5. Milentija Popovića 1
6. Sedište Naftne Industrije Srbije 1
7. Bulevar Mihajla Pupina 4
8. Bulevar Arsenija Čarnojevića
9. Borska 51
10. Arčibalda Rajsa 11
Početna tačka je ujedno i sedište preduzeća, a to je Surčin. Vozilo je krenulo od početne tačke i obišlo
je sve adrese radi isporuke robe i na kraju se vratilo u početnu tačku. Tokom svog transportnog rada,
vozilo je prešlo 70,648 km. Podaci su dobijeni na osnovu GPS uredjaja koji je ugrađen u vozilo.
Putanja vozila je prikazana na slici 4, i označena je plavom bojom.
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Slika 4. Putanja kojom se kurir kretao tokom isporuke
Izvor: GPS sistem

Kako je cilj rada primena stečenog znanja tokom visokog obrazovanja na konkretnom primeru iz
prakse, u nastavku rada je data primena algoritma najbližeg ubacivanja. Primena algoritma ima za
cilj da smanji pređenu kilometražu i tako poveća produktivnost vozila i smanji troškove dostave
pošiljaka.
Kao uvod u primenu algoritma, potrebno je skicirati graf koji će sadržati sve čvorove. Čvorovi
predstavljaju adrese primaoca. Na slici 5 je prikazan raspored čvorova. Prvi čvor je sedište preduzeća
i početna tačka iz koje kreće vozilo i tačka u koju se vraća vozilo na kraju svih isporuka. Ostali
čvorovi su prema rasporedu koji je dat iznad. U tabeli 1 je dato rastojanje između svih čvorova.
Nakon što je ustanovljen raspored čvorova i njihovo međusobno rastojanje, potrebno je pronaći čvor
k za koji je veličina Cik najmanja. Cik predstavlja rastojanje između čvora i i čvora k. Drugim
rečima, pronaći čvor k najbliži čvoru i, formirati rutu trgovačkog putnika. Početna delimična ruta u
datom primeru glasi 1, 3, 1.

Slika 5. Raspored čvorova u kojima je potrebno isporučiti robu
Izvor: Autorstvo
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Tabela 1. Rastojanje u kilometrima između svih parova čvora
Izvor: Podaci dobijeni putem Google maps

U trećem koraku je potrebno pronaći čvor k koji nije uključen u delimičnu rutu, koji je najbliži
delimičnoj ruti. Čvor je najbliži delimičnoj ruti ukoliko je rastojanje između njega i njemu najbližeg
čvora već uključenog u rutu manje od bilo kog rastojanja između čvorova koji nisu uključeni u rutu i
njima najbližih čvorova uključenih u rutu. U datom primeru to je čvor 2.
Četvrti korak algoritma nam donosi podatak između kojih čvorova će se čvor 2 uključiti u delmičnu
rutu kurira. Potrebno je pronaći granu (i,j) koja je deo delimične rute za koju je najmanja vrednost
veličine CIK + CKJ - CIJ. Ubaciti čvor k između čvorova i i j. U datom slučaju, čvor 2 će se priključiti
između čvorova 3 i 1. Tako da sada delimična ruta glasi 1,3,2,1.
Nakon 10 prolaza krozi algoritam dobili smo najkraću putanju kojom bi kurir trebao da se kreće
prilikom isporuke pošiljaka.
4. ANALIZA DOBIJENOG REZULTATA
Na slici 6 je prikazana putanja koja je dobijena algoritmom najbližeg ubacivanja. Konačna ruta,
odnosno raspored čvorova kojim bi trebalo kurir da se kreće je:
1. Jurija Gargarina bb, Gazprom pumpa (čvor 3)
2. Bulevar Heroja sa Košara bb, Gazprom pumpa (čvor 2)
3. Borska 51 (čvor 10)
4. Arčibalda Rajsa 11 (čvor 11)
5. Bulevar Mihajla Pupina 115 (čvor 5)
6. Bulevar Mihajla Pupina 4 (čvor 8)
7. Gazprom pumpa Ušće (čvor 4)
8. Sedište naftne industrije Beograd, Ušće (čvor 7)
9. Milentija Popovića 1 (čvor 6)
10. Bulevar Arsenija Čarnojevića (čvor 9)

103

Slika 6. Konačan izgled rute, dobijena primenom algoritma najbližeg ubacivanja
Izvor: Autorstvo

Dužina rute koja je dobijena primenom algoritma najbližeg ubacivanja iznosi 51,39 km. Dobijena
putanja je za 19,26 km kraća u odnosu na rutu kojom se kurir kretao tokom isporuke pošiljaka.
5. ZAKLJUČAK
Poštanske kompanije kao neophodne društvene institucije za masovno komuniciranje obavljaju
delatnost od opšteg društvenog značaja. Svaka poštanska usluga se smatra važnom socijalnom
pojavom jer se time vrše posebne funkcije u društvu.
Oblast teorija transportnih mreža je veoma važna u uspešnom i pre svega ekonomičnom radu
transportnog preduzeća. Primenom određenih algoritama dolazi se do optimalnog puta kojim je
potrebno kretati se.
Na konkretnom primeru, koji je sadržao 10 adresa isporuke, primenom algoritma najbližeg
ubacivanja, dobijena je ruta koja je kraća od rute kojom se kurir kretao za 19,25 km. Smanjenje
pređenog puta dovodi do nižih troškova eksploatacije vozila.
U datom primeru kurir je isti broj adresa obišao rutom koja je umanjena za 19,25 km od prvobitne
rute kojom se kretao što dovodi do kraćeg vremena isporuke i povećanja produktivnosti kurira. Bitno
je napomenuti da je u radu uzet primer popodnevne isporuke u kojoj kuriri obilaze znatno manji broj
adresa. Redovne dnevne isporuke sadrže od 50 do 80 adresa na kojima je potrebno isporučiti robu,
što može dovesti do još boljeg rezultata primene algoritma najbližeg ubacivanja.
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RAZVIJANJE TRANSPORTNE MREŽE INTERMODALNOG TRANSPORTA
KOMPANIJE BERTSCHI AG
Boris Janev1, BERTSCHI AG
Stanko Gajić2, BERTSCHI AG

Apstrakt: U cilju transporta veće količine robe sa istom količinom transportnih sredstava i ljudskih
resursa, а takođe u cilju smanjenja emisije izduvnih gasova, danas kompanija Bertschi AG iz
Durrenasch, Switzerland, prevoz tečnosti tank kontejnerima vrši čak 75% železničkim transportom, 15%
vodnim i samo 10% drumskim. Veliki klijenti poput BASF, Exxon, DOW, itd. opredeljuju se
prvenstveno za intermodalni vid transporta, a samo u uslovima hitnosti se klijent opredeljuje za
drumski vid transporta, koji je najskuplji. U ovom radu prikazano je kako kompanija na efikasan
način upravlja logistikom i intermodalnog transporta na teritoriji cele Evrope, a takođe poslednjh
godina i na ostalim kontinentima. Prevoz robe koji se vrši za potrebe kompanije Bertschi AG je
specifičan, naime tečnosti koje se transportuju su hemikalije - opasne materije prema ADR od klase
3 do klase 9, higijenske tečnosti, a takođe i materije za proizvodnju hrane. U skladu sa tim, moraju
se imati opcije pranja cistrni kontejnera, grejanje, skladištenje, korišćenje specijalnih kontejnera koji
se koriste samo za specifične proizvode i nikada se ne peru (TDI, MDI, Buttersaure itd), a takođe i
GOC kontejnera i raznih vrsta priključaka i pumpi za istovar ili utovar proizvoda, tj. robe. U radu
može se videti da kontejneri prate elekronski u realnom vemenu, da se upravlja dokumentima,
postupcima carinjenjenja i u slučajevima specijalnih proizvoda da se prati temperatura proizvoda,
što je sve sastavni deo upravljanja intermodalnim transportom proizvoda kompanije Bertschi AG.
Ključne reči: intermodalni transport, cisterna kontejner, ekologija, digitalizacija

DEVELOPMENT OF THE INTERMODAL TRANSPORT NETWORK OF
BERTSCHI AG
Abstrakt: In order to transport larger quantities of goods with the same amount of vehicles and
human resources, and also in order to reduce exhaust emissions, today the company Bertschi AG
from Durrenasch, Switzerland, transports liquids in tank containers as much as 75% by rail, 15% by
water and only 10 % road. Large clients like BASF, Exxon, DOW, etc. they opt primarily for
intermodal mode of transport, and only in conditions of urgency does the client opt for road mode of
transport, which is the most expensive. This paper shows how the company efficiently manages
logistics and intermodal transport throughout Europe, and also in recent years on other continents.
The transport of goods for the needs of Bertschi AG is specific, namely the liquids that are transported
are chemicals - hazardous substances according to ADR from class 3 to class 9, hygienic liquids, as
well as substances for food production. Accordingly, there must be options for washing tank
containers, heating, storage, using special containers that are used only for specific products and
never washed (TDI, MDI, Buttersaure, etc.), as well as GOC containers and various types of
connections and pumps for unloading or loading products, ie. goods. The paper shows that containers
1
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are monitored electronically in real time, that documents, customs clearance procedures and, in the
case of special products, product temperature are monitored, all of which are an integral part of
Bertschi AG's intermodal transport management.
Key words: intermodal transport, tank container, ecology, digitization.
1. UVOD
Kompanija Bertschi AG je 1964. godine dobila ponudu od, tada već jakog klijenta BASF, da iz
Nemačke transportuje hemijske tečnosti za Italiju. Kako su to materijali koje firma Bertschi AG i
danas prevozi ADR (klase 3 – 9 ), transport kroz Švajcarsku je bio nemoguć zbog nepristupačnosti
terena tj. Visokih Alpa. Kroz tunele je zabranjen ADR transport. Tako je postignut dogovor da se
kamion utovari na voz i transportuje za Italiju, a to je ujedno bio i prvi intermodalni transport za
potebe kompanije.
Kasnije, od 1970. godine, već se razmišljalo kako da se poboljša kvantitet sa istim brojem transportnih
sredstava i ljudskih resursa. Naime, naručeni su prvi kontejneri cisterne i tako je ostvaren prvi
intermodalni transport sa kontejnerom koji firma Bertschi AG i dan danas razvija i uspešno prevozi
oko 150.000 ugovorenih transporta godišnje svim vidovima transporta (slika 1).

Slika 1. Prikaz Intermodalnog transporta: utovar i istovar drumskim vidom transporta, železničkim i
vodnim transportom
Izvor: Prezentacija o firmi, interni izvor

Intermodalni vid transporta je takođe i moderan vid transporta, iz razloga što, kao što je navedeno, sa
istim brojem transportnih sredstava i ljudskih resursa, obavi se znatno veći broj transporta. Pored
toga, moderan je i iz razloga što znatno više doprinosi EKO sistemu. Statistika govori da firma
Bertschi AG intermodalnim transportom manje emituje godišnje oko 300.000 tona CO2, u poređenju
kada bi se svaki transport vršio drumskim transportom.
Dalje prednosti koje donosi intermodalni kontejnerski transport robe su i u skladištenju robe. Naime
kod odlaganja, ili po želji klijenta da se roba skladišti, kontejner se ne mora pretovarati u skladište,
kamion se ne mora blokirati, kotejener se ostavi na predviđenom terminalu ili skladištu, dok ne dođe
vreme isporuke. Tako se može skladištiti više vrsta proizvoda koji se transportuju.

Slika 2. Prikaz stacionarnog skladišta i kontejnerskog skladišta
Izvor: Prezentacija o firmi, interni izvor

Na slici 2 prikazano je stacionarno skladište koje je određenog kapaciteta i može da služi samo sa
jedan proizvod, a u slučaju da je potrebno da se skladišti čak i stotine različitih proizvoda, onda je
potebno Da se razvije velika infrastruktura. Kontejnersko skladište daje tu veliku prednost, za razliku
od stacionarnog, gde se svi ti nedostaci mogu izbeći.
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Firme poput BASF, Exxon, DOW, Shell, Covestro su neke od najvećih u oblasti hemijskih tečnosti,
sa kojima firma Bertschi AG takođ ima ugovorenu višegodisnju saradnju i oko 80% transporta se za
njihove potrebe odvija intermodalno. Firme poput ovih koje su navedene, štede na troškovima
transporta i ovim vidom utiču na smanjenje emisije CO2. Nekoliko utovarnih i istovarnih mesta je
povezano železnički i u tim transportima se uopšte ne koristi vozilo kao transporno sredstvo, što je
naravno cilj u budućnosti da se još više razvije. Za drumski transport se klijent odlučuje kada je
hitnost proizvoda u pitanju ili garantovana isporuka na vreme.
2. INTERMODALNI TRANSPORT
Kod intermodalnog transporta je u nekim slučajevima nemoguće garantovati vreme isporuke,
obzirom da vozovi imaju kašnjenja, otkaze na prugama itd. Na slici 3 prikazan je procentalni udeo
svakog od vidova transporta u intermodalnom transportu za potrebe kompanije.

Slika 3. Struktura transporta zа potrebe kompanije: železnički transport oko 75%,
vodni 15% i drumski 10%
Izvor: sajt kompanije Bertschi, https://www.bertschi.com/en

Efikasno upravljanje intermodalnim transportom za potrebe kompanije realizuje se širom cele Evrope
(slika 4), a poslednih godina i na ostalim kontinentima. Naime firma Bertschi AG je godinama
razvijala svoju logističku mrežu po celoj Evropi radi boljeg, sigurnijeg, jeftinijeg i efikasnijeg
transportovanja robe.
Veliki korak bio je da se naprave svoji terminali koji su opremljeni potrebnim sredstvima za efikasno
obavljanje posla. Terminali su postavljeni u velikim lukama kao što su: Roterdam, Antwerpen,
Hamburg. Takođe terminali postoje i na velikim železničkim terminalima kao što je Birrfeld,
Ludwigshfen, Koln, Duisburg, Busto, Tarragona, Wien i drugi.
Terminali su opremljeni kranovima za pretovar kontejnera, predviđeno je mesto za skladištenje
kontejnera, stanice za grejanje proizvoda u kontejneru, a takođe poneki i stanicama za čišćenje
kontejnera.
Svaki terminal opslužuje određeni broj kamiona. Takozvani „terminal kamioni“ služe za preuzimanje
kontejnera, odlazak na utovarno ili istovarno mesto i dalje postavljanje kontejnera za određeni voz ili
brod kojim se kontejner dalje transportuje ka odredišnom mestu.
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Slika 4. Bertschi terminali u Evropi
Izvor: https://www.bertschi.com/en

3. KONTEJNERI I VOZILA KOMPANIJE BERTSCHI AG
Veliki deo infrastrukture čine i kontejneri koji postoje u nekoliko vrsta i veličina. Naime kod prevoza
ADR proizvoda, mora se posebno obratiti pažnja na zapreminu kontejnera u odnosu na količinu
tečnosti koja se transportuje. Popunjenost kontejnera je minimalno 80% ili maksimalno 95%, što je
regulisano sigurnosnim proceduram pri transportu i čime se izbegava prevrtanje ili bilo kakvo drugo
gubljenje kontrole nad konejnerom u toku transporta.
Takođe postoji nekoliko vrsta kontejnera, u odnosu na tip proizvoda za koji je kontejner namenjen.
Za proizvode TDI i MDI grupe postoje specijalne vrste kontejnera koji imaju specijalno osiguran
otvor sa gornje strane. Kontejneri ovih vrsta se nikada ne čiste, uvek se tovare istim proizvodom i
nikada se ne otvaraju, osim pri utovaru ili istovaru koji takođe ima specijalnu proceduru. Rrazlog za
to je što su ti proizvodi opasni, naime TDI je takođe i smrtonosan po živo biće.
GOC kontejneri (Grand Operation Container) su vrsta kontejnera koja ima omućnost upravljanja
kontejnerom za vreme utovara i istovara sa zemlje i ne zahteva odlazak vozača na vrh kontejnera za
otvaranje poklopca radi stvaranja vakuma ili povezivanje vazdušnih instalacija da bi vazduh kružio
samo između stacionarnog lagera i kontejnera i ne bi izlazio u atmosferu.
Kontejneri takođe imaju sistem za grejanje proizvoda koji se transportuje. Grejanje može biti na paru,
električno ili na vodu. Naime tečnosti koje se prevoze zahtevaju određenu temperaturu da ne bi došlo
do pretvaranja u čvrsto stanje i tako uništavanja proizvoda ili prosto nemogućnosti istovara.
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Specijalne vrste kontejnera poseduju svoj motor koji greje proizvod u toku transporta sve vreme do
istovarnog mesta.
Novije vrste kontejnera sadrže i GPS sistem, koji omogućava disponentu ili klijentu da u svakom
trenutku vidi njegovu lokaciju (slika 5).

Slika 5. Bertschi kontejneri (Chemi Container – kontejner koji nije spеcificiran
za neku vrstu tečnosti)
Izvor: Interni program „Intranet“

Vozila za prevoz ovakvih vrsta tereta su vozila namenjena za prevoz ADR tereta. Takođe u vozila se
ugrađuje dodatni kompresor, koji se koristi prilikom nekih istovara, gde ima ulogu da pod pritiskom
istovara tečnosti (slika 6).

Slika 6. Primer Bertschi vozila
Izvor: Interni program „Intranet“

Radi specifičnosti transporta koju vrši firma Bertschi AG, vodi se računa o svakom detalju kako bi
bezbednost pri obavljanju ovakve vrste transporta bila na zahtevanom visokom nivou.
Veliki hemijske kompanije u Ludwigshfenu, Antwerpenu ili Rotterdamu, kao i u raznim drugim
mestima su definisale procedure pri ulasku kamiona radi utovara ili istovara. Najpre vozač polaže test
koji je na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku. Test je tiče sigurnosti, postupaka u slučaju
požara, poznavanja signala-znakova sirena, procedura pri curenju tečnosti i gasova itd.
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Zatim se kontroliše vozilo, opšte tehničko stanje vozila (na primer stanje pneumatika), dalje se
kontrolišu dokumenta, i tek posle izvršene provere dozvoljen je ulazak vozilu u fabriku kompanije.
U slučajevima kada nisu ispunjeni navedeni i drugi uslovi definisani kompanijskim standardima,
vozilu se ne dopušta ulazak u krug fabrike.
4. BEZBEDNOST KAO ZAHTEV KOMPANIJE BERTSCHI AG
Firma Bertschi AG takođe vodi računa o bezbednosti i jedna je od vodećih firmi u sektoru transporta hemikalija
koja se može pohvaliti smanjenjem nezgoda na NULA izazvanih odgovornošću vozača kompanije Bertschi

AG. Firma Bertschi AG poseduje više od 1.000 vozila, tako da je to veliki uspeh. Naime moto fime
je: „STOP AT RISK“ – „STOP RIZIKU“.

Pri odabriru vozača, proverava se prvenstveno iskustvo i poznavanje jezika, zatim kada je vozač
odabran, dolazi u Švajcarsku na takozvanu trening-obuku koja traje 15 radnih dana. Vozač u periodu
treninga počinje da radi sa iskusnim vozačem, tzv. trenerom (koji je odabran i usavršen za trenera) i
u toku 15 dana vozač se dodatno obučava za potrebe firme Bertschi AG, a nakon te obuke trener
ocenjuje vozača i tek posle se sklapa ugovor sa vozačem.
Neke tačke na koje se posebno obraća dodatna pažnje u okviru 5 tačaka provere (FIVE POINT
CHECK), su:
− Uporedjivanje kontejner broja ispisanog na CMR, sa kotajner brojem koji je fizički na
prikolici,
− Uporedjivanje dokumenata od klijenta, na pr. dokumentacija o robi u CMR,
− Uporedjivanje izmerene količine tečnosti sa količinom tečnosti koja stoji u CMR,
− Uporedjivanje dispozicije, kontejner broja na etiketi o robi sa oznakom u CMR i
− Uporedjivanje imena robe na robnoj etiketi sa CMR i dokuemntima od klijenta.
Maksimalna brzina vozila je ograničena na 80 km/h. U svakom vozilu nalazi se alkohol-test, koji ako
se ne uradi neće se omogućiti startovanje motora. Za vozače se svake godine u svakoj Bertschi AG
filijali održava obuka vozača, a to vrše tzv BBS treneri, Bertschijevi najbolji vozači koji su odabrani
da „školuju“ druge vozače, osposobljavaju ranije navedene trenere, izdaju sertifikate za prevoze
raznih vrsta specijalnih proizvoda, izdaju međunardni kod 95 itd.
Firma Bertschi AG je trenutno u procesu digitalizacije, čime se takođe unapređuje bezbednost. Vozač
prilikom utovara i prijema dokumenata, ima uređaj kojim svaki dokument skenira i unosi potrebne
podatke, vremena utovara, istovara, čekanja, količinu proizvoda u kg itd (slika 7). Sve podatke istog
momenta njegov dispečer može da proveri, pošalje dalje za carinu itd.
Bezbednost se unapređuje i na način da je danas nemoguće naparviti grešku pri planiranju kontejnera
po veličini kod ADR transporta ili neki kontejner koji je specijalan samo za neku vrstu proizdova
isplanirati za drugu vrstu proizvoda. Prati se lakše položaj vozila i robe i omogućene su mnoge druge
pogodnosti.

Slika 7. Vozač sa uređajem za skeniranje dokumenata
Izvor: Prezentacija o formi Interni izvor
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5. PLANOVI ZA BUDUĆNOST KOMPANIJE BERTSCHI AG
U ciljeve kompanije Bertschi AG u budućnosti svakako spada i širenje intermodalnog transporta
prema istoku, takođe i u Srbiji. Kako poslednjih godina znatno raste potražnja transporta prema Srbiji
iz Belgije, Nemačke, Holandije, Rusije i ostalih zemalja, u interesu je pružanje klijentima iz Srbije
mogućnost intermodalnog transporta sa što boljim rokovima i što povoljnijem uslovima transportom.
Kompanija Bertschi AG koristi inatermodalnu mrežu Evrope (slika 8), a razvila je u poslednje vreme
i mrežu intermodalnog transporta prema Srbiji, naime kontejneri se šalju iz Ljubljane za Sremsku
Mitrovicu i za Beograd.

Slika 8. Intermodalna mreža Europe
Izvor: www.bertschi.com.en

Bertschi AG ima cilj da u budućnosti pokuša da postigne dogovor i sa železnicom da se napravi linija
Budimpešta – Beograd. Linija iz Budimpešte bi jako unapredila intermodalni transport na još viši
nivo i dala mogućnost za razvoj intermodalnog transporta prema Srbiji. To je posebno značajno jer
je Budimpešta povezana direkto sa gradovima Wien, Ludwighsfen, Duisburg, koji su dalje povezani
sa najvećim evropskim lukama Antwerpen, Rotterdam, Hambrug itd.
6. ZAKLJUČAK
Današnja infrastruktura je dostigla svoje granice, a izgradnja fundamentalno nove bila bi dugotrajna,
skupa i složena. U medjuvremenu, današnji gradovi suočavaju se sa mnogim infrastrukturnim uskim
grlima, što rezlutira logističkim ograničenjima. Pored tehnoloških rešenja, buduća rešenja leže u
promenu modela rada. Deljenje poslova, mobilnosti i kooperacija postaju neophodnost. Shodno tome,
buduće stvaranje vrednosti u špediciji neće zavisiti samo od posedovanja sredstava, već i od
sposobnosti da se mudro koristi pristup unutar logističke mreže. Naročito u prenaseljenim i rastućim
urbanim područjima, postaće neophodno da se dele mreže za transport opreme i skladišta. Kompanije
treba da gledaju dalje od sopstvenih mreže za transport opreme i skladišta. Kompanije treba da gledaju
dalje od sopstvenih ciljeva i da se usmere na zajednički rad i delovanje.
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Na bilo koji način nuđenje informacija u realnom vremenu o trenutnim saobraćajnim uslovima na
mreži pružaju informacije za planiranje putovanja, organima vlasti, operatorima i individualnim
korisnicima transporta koji će se bolje informisati, koordinisati sa osatlim subjektima u transportu i
pružati podršku procesima odlučivanja.
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ПРИКАЗ ЛОГИСТИЧКОГ ЛАНЦА УВОЗА
ПШЕНИЧНОГ БРАШНА И ГРИЗА ИЗ ИТАЛИЈЕ У СРБИЈУ
Лазар Јовичић1, Академија техничких струковних студија Београд
Бобан Филиповић2, Академија техничких струковних студија Београд

Aпстракт: У раду ће бити извршен приказ конкретног логистичког ланца увоза пшеничног
брашна и гриза из Италије у Србију. Извршено је дефинисање врсте, количине и појавних
облика робе за коју ће се вршити дефинисање логистичког ланца. Такође су представљена
места почетка и завршетка логистичког ланца, као и укрупњавање производа на товарноманипулативну јединицу и одређивање потребног броја товарно-манипулативних јединица, а
затим дефинисане варијантне технологије испоруке на основу географског положаја
пошиљаоца и примаоца и расположиве саобраћајне инфраструктуре. Извршен је избор
одговарајуће транспортне јединице и приказано укрупњавање робе у те јединице, а такође и
избор конкретних транспортних средства за сваку деоницу варијантних решења. У раду су
представљенe и некe од нових технологија који сe могу применити у конкретном
логистичкомни ланцу.
Кључне речи: транспорт, логистички ланац, логистички центар.
OVERVIEW OF THE LOGISTICS CHAIN OF IMPORTS
OF WHEAT FLOUR AND BITE FROM ITALY TO SERBIA
Abstract: The paper will present a specific logistics chain for the import of wheat flour and semolina
from Italy to Serbia. The type, quantity and appearance of goods for which the logistics chain will be
defined. The places of beginning and end of the logistics chain are also presented, as well as the
enlargement of the product to the cargo handling unit and determining the required number of cargo
handling units, and then defining variant delivery technologies based on the geographical location
of shippers and recipients and available traffic infrastructure. The selection of the appropriate
transport unit was performed and the consolidation of goods in those units was shown, as well as the
selection of specific means of transport for each section of variant solutions. The paper also presents
some of the new technologies that can be applied in a specific logistics chain.
Keywords: transport, logistics chain, logistics center.
1. УВОД У ОПТИМИЗАЦИЈУ ЛОГИСТИЧКОГ ЛАНЦА
Логистички ланац је уређени низ логистичких активности поручивања, паковања, транспорта,
претовара, складиштења, формирања товарних јединица, сортирања, контроле, укрупњавања,
израде пратеће документације итд.
У овом раду извршен је приказ конкретног транспортног ланца. Дефинисана је врста, количина
и појавни облици робе за коју ће се вршити оптимизација транспортног ланца. Одређена су
1
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места почетка и завршетка транспортног ланца. Обављено је укрупњавање производа на
товарно-манипулативну јединицу.
У раду су дефинисане варијантне технологије испоруке на основу географског положаја
пошиљаоца и примаоца и расположиве саобраћајне инфраструктуре. Извршен је избор
одговарајуће транспортне јединице и приказано је укрупњавање робе у дате јединице. Такође
је извршен избор начелних транспортних средства за сваку деоницу варијантних транспортних
ланаца.
Како би се роба испоручила у задовољавајућем стању примаоцу, неопходно је испоштовати
њене специфичне захтеве у реализацији транспорта, претовара и складиштења.
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА И СТРУКТУРА АСОРТИМАНА
У основи задатка оптимизације транспортног ланца налази се роба која се транспортује, јер
њене физичке и хемијске особине, количина и појавни облици условљавају начине реализације
транспорта, претовара и складиштења. У овом раду роба представља производе прехрамбене
индустрије који се користи свакодневно у домаћинстви (пшенично брашно и гриз).
Варијантна решења паковања и укрупњавања биће дефинисана за производе који достојно
репрезентују прилике на тржишту (појавне облике и масу пшеничног брашна и гриза који су
присутни у нашој земљи). Дата је структура асортимана (карактеристична паковања)
производа који се пласирају на наше тржиште.
Табела 1. Структура асортимана пшеничног брашна и гриза
Извор: сопствено

Производ
Пшенично
брашно

Димензије јединице
производа (mm)

Маса јединице
производа (kg)

100 х 80 х 150

1

95 х 50 х 150

0,4

Пшенични
гриз

Изглед

Процес укрупњавања спроводи се због вишеструких погодности које са собом доноси
смањење броја манипулација, могућности оштећења робе и смањења трошкова паковања
јединица.
Табела 2. Димензије и маса јединице руковања
Извор: сопствено

Производ

Број укрупљених
јединица
производа

Димензије
јединице руковања
(mm)

Маса јединице
руковања (kg)

Пшенично брашно 1 kg

10

400 х 200 х 150

10

Пшенични гриз 0,4 kg

32

400 х 200 х 300

12,8
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2.1 Оптималан начин слагања јединице руковања на палете за пшенично брашно
Оптималан начин слагања извршен је за палете 800 x 1200 mm и 1000 x 1200 mm. на основу
показатеља као што су број кутија у слогу, број слогова, маса кутије, маса терета, маса терета
са палетом и висина терета са палетом.
Пшенично брашно 1 kg слаже се у јединицу руковања димензија 400 x 200 x 150 mm. На
следећим сликама приказани су оптимални начини слагања ове јединице руковања на палете
800 x 1200 mm и 1000 x 1200 mm.

Слика 1. Оптималан начин слагања
пшеничног брашна 1kg на палету
800x1200 mm

Слика 2. Оптималан начин слагања
пшеничног брашна 1kg на палету
1000 x 1200 mm

Извор: https://rb.gy/wyhtgx

Извор: https://rb.gy/wyhtgx

У погледу искоришћења носивости палете, јединица руковања подразумева палету димензија
800 x 1200 mm. На палету 800 x 1200 mm сложено је 96, а на палету 1000 x 1200 mm 90 јединица
руковања. Када би се укрупњавање завршавало слагањем укрупњених кутија на палете
најбоље решење била би палета 800 x 1200 mm.
2.2. Oптималан начин слагања јединице руковања на палете за гриз
Гриз 400g слаже се у јединицу руковања димензија 400x200x300 mm. На сликама 3 и 4
приказани су оптимални начини слагања ове јединице руковања на палете 800 x 1200 mm и
1000 x 1200 mm.

Слика 3. Оптималан начин слагања
гриза 400g на палету 800 x 1200 mm

Слика 4. Оптималан начин слагања
гриза 400g на палету 1000 x 1200 mm

Извор: https://rb.gy/wyhtgx

Извор: https://rb.gy/wyhtgx

У погледу искоришћења носивости палете, јединица руковања боље користи палету 1000 x
1200 mm. На палету 800 x 1200 mm сложено је 48, а на палету 1000 x 1200 mm 60 јединица
руковања. Када би се укрупњавање завршавало слагањем укрупњених кутија на палете
најбоље решење била би палета 1000 x 1200 mm.
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3. ДЕФИНИСАЊЕ ВАРИЈАНТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ТРАНСПОРТА
Варијанте транспорта пшеничног брашна и гриза из Италије до Р. Србије разликују се са
аспекта вида транспорта који ће укључивати друмски, железнички и поморски транспорт и
са аспекта технологије где ће бити укључен превоз палета или измењивих транспортних
судова. Комбинацијом различитих видова и технологија транспорта дефинисане су следеће
варијанте транспортних ланаца:
• V1 - друмски транспорт палетизоване робе,
• V2 - комбиновани поморско - друмски транспорт EITU,
• V3 - комбиновани поморско-железнички транспорт изменљивог транспортног суда
(European Intermodal Transport Unit - EITU).
3.1 Bаријанта V1-друмски транспорт робе
Прва варијанта је реализације транспортног ланца од Барија до Београда, и то је
најједноставнија варијанта, јер се у потпуности одвија само друмским транспортом. Нема
критичних тачака промене вида транспорта, јер и код полазне и код одредишне тачке постоји
друмска инфраструктура, а транспортује се палетизована роба сложена у товарни простор
друмског транспортног средства. При реализацији транспортног ланца из Италије друмско
транспортно средство прелази преко територија Словеније и Хрватске до Србије. Растојање
које притом прелази износи 1.566 km. Време путовања износи око 14 сати и 10 минута.

Слика 5. Превозни пут Бари (Италија) – Београд (Србија), решење друмског транспорта
Извор: https://rb.gy/vcjh1r

3.2. Bаријанта V2-поморско-друмски транспорт
Друга варијанта представља интермодалну комбинацију два вида транспорта: друмског и
поморског. Прво се роба пакује у изменљиве транспортне судове у логистичком центру у
Барију (Италија). Затим се врши утовар на брод и отпрема до луке Бар у Црној Гори. Из луке
Бар до Београда роба се превози средствима друмског транспорта. Растојање Бари - Београд
овако наведеним превозним путем износи 701 km. Време вожње износи око 17 сати и 20
минута.
Превозни пут од Барија (Италија) поморним транспортом до Бара (Црна Гора) је 227 km. Док
је превозни пут друмским транспортом од Бара (Црна Гора) до Београда (Србија) 474 km.
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Слика 6. Превозни пут Бари (Италија) – Бар (Црна Гора) – Београд (Србија), решење

интермодалног транспорта
Извор: https://rb.gy/vcjh1r

3.3. Bаријанта V3-поморско железнички транспорт робе
Трећа варијанта представља интермодалну комбинацију два вида транспорта: поморског и
железничког. Прво се роба пакује у изменљиве транспортне судове у логистичком центру у
Барију (Италија). Затим се врши утовар робе на брод и отпрема до луке Бар у Црној Гори. Из
луке Бар до Београда роба се превози средствима железничког транспорта.
Растојање Бари - Београд овим наведеним превозним путем износи 703 km. Време вожње
бродом од Барија до Бара је 9 сати, док је време транспорта робе железницом од Бара до
Београда при брзини воза од 50 km/h око 9 сати и 30 минута. Укупно време транспорта робе
помоћу ова два вида превоза је око 18 сати и 30 минута.

Слика 7. Превозни пут Бари (Италија) – Бар (Црна Гора) – Београд (Србија), решење
интермодалног транспорта
Извор: https://rb.gy/q3ysjt

117

4. ИЗБОР ТРАНСПОРТНОГ СРЕДСТВА
У наведеним варијантама користи се друмски, железнички и поморски транспорт, па су
превозна средства изабрана за те видове транспорта.
Карактеристике друмских транспортних средстава: друмско возило које се користи за
транспорт је тегљач са полуприколицом. Пример тегљача дат је на слици 8, као и пример
полуприколице. Друга полуприколица, такође приказана на слици 8, користи се у варијантама
које не карактеришу само друмски транспорт.

Слика 8. Тегљач са полуприлицом у друмском транспорту
Извор:https://rb.gy/cj8jjk

Карактеристике железничких транспортних средстава: за превоз изменљивих транспортних
судова железницом неопходна су плато кола. У овом случају користе се обична двоосовинска
К кола, слика 9, која служе за превоз великих пошиљки, контеjнера, сандука, возила и машина.
За превоз пшеничног брашна и гриза користе се два типа изменљивих транспорних судова тип А и тип Ц.

Слика 9. Железничка плато кола, К кола
Извор: https://rb.gy/qp9k3j

Карактеристике поморских транспортних средстава: у случају да се користи варијанта
транспортног пута који спаја луке Бари - Бар користи се поморско транспортно средство и то
само у комбинацији са железничким или друмским видом транспорта, приказан на слици 10.
тј. брод типа МB Кirsten.

Слика 10. Брод МB Кirsten
Извор: https://rb.gy/sc61qj
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5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОГИСТИЧКОГ ЛАНЦА
Са развојем нових технологија унапређују се и логистички ланци са циљем да роба од
произвођача до крајњег корисника стигне што сигурније и у краћем временском року. Једно
од најзначајнијих питања сваког логистичког ланца јесте дизајнирање оптималног облика и
структуре логистичког ланца. Логистички ланци обухватају процесе који су укључени у
испуњавање захтева купаца.
Осим произвођача и добављача логистички ланац укључује и транспорт, складиштење,
велепродаје, малопродаје и саме купце. Сви они представљају интегрални део логистичког
ланца. Конкретан логистички ланац може се унапредити применом нових технолошких
решења у логистици. Неке од нових услуга могу бити „one-stop-shop”, систем за вођење
складишта „iPLUS WMS“, систем паметних наочара, „DHL Supply Chain“систем за
управљање и оптимизацију свих токова робe који представља модул за гласовно вођене
складишних операција, и који је већ нашао велику примену.

Слика 11. Нове технологије „iPLUS WMS“ и DHL Supply Chain“
Извор: https://logistikaitransport.com/en/

Компанија ID Logistics наводи да примењује нови аутоматизовани систем за комисионирање
и допуну залиха у свом логистичком објекту. Ови роботи имају задатак да аутоматизују
лоцирање, припрему, утовар и истовар поруџбина, као и допуњавање залиха.

Слика 12. Нове технологије аутоматизованог система
Извор: https://logistikaitransport.com/en/
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6. ЗАКЉУЧАК
Циљ рада је упознавање са врстом и типом робе и паковање на палете при избору логистичког
ланца током увоза пшеничног брашна и гриза из Италије. Након дефинисања основних
карактеристика производа и димензија паковања вршено је укрупњавање на палету 800 x 1.200
mm и 1.000 x 1.200 mm где је упоредним приказом утврђено да се за даље потребе рада користи
палета 800 x 1.200 mm за превоз пшеничног брашна и гриза.
Након тога приказане су три потенцијалне варијанте по којима би могао да се реализује
логистички ланац од којих су две ишле преко Луке Бар, а једна директним друмским
транспортом из Италије до Србије. Затим су приказане карактеристике транспортних средства
и одређен број истих које су потребне за реализацију ланца. Како би процес био ефикаснији и
бржи, данас захваљујући новим технологијама, постоје и разни уређаји и апликације које
олакшавају рад у логистици.
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PRIMER DOBRE PRAKSE DELA LOGISTIČKIH POSLOVA KONTEJNERSKOG
TRANSPORTA ROBE U KOMPANIJI „MILŠPED“
Lazar Dostanić1, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Apstrakt: Drumski transport danas predstavlja kategoriju transporta koja se najbrže razvija i najbolje

prilagođava zahtevima za transport roba, kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu. U
ovom radu, prikzana je organizacija međunarodnog drumskog transporta, sa posebnim osvrtom na
kontejnerski transport robe, sa aspekta poslavanja firme „Milšped“. Ovaj način organizacije
međunarodnog transporta je FTL (Full Truck Load), odnosno predstavlja angažovanje kompletnog
vozila, od pošiljaoca do primaoca ili kupca, bez pretovara. Opisan je dispečerski posao, posao
vozača kao i saradnja pre, tokom i nakon puta između ova dva lica. Pre nego što dođe do
komunikacije između dispečera i vozača, potrebno je ugovoriti transport, formirati odgovarajuću
cenu, a ujedno i zadovoljiti obe strane tj. klijenta i kupca. Kontejnerski transport robe zahteva
terminski utovar i istovar robe. Ovo je jako važno ispoštovati, jer se kontejneri prevoze do luke, a
onda se brodom prevoze do mesta odredišta. U odnosu na ugovorene uslove isporuke, prodavac ili
kupac angažuju vozilo koje se postavlja na utovar i istim vozilom se roba isporučuje kupcu bez
usputnih pretovara robe. Pošiljalac obezbeđuje svu neophodnu dokumentaciju za postupak izvoznog
carinjenja robe. Ukoliko pošiljalac nije već obezbedio izvoznu dokumentaciju, neophodno je da se
vozilo sa robom prijavi nadležnoj carini, odnosno špediteru. Luke u kojima se dostavljaju kontejneri,
a sa kojima posluje firma „Milšped“ su: luka Rijeka, luka Solun i luka Koper.
Ključne reči: kompanija špedicije i logistike, organizacija međunarodnog transporta, kontejnerski
transport.

AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IT THE LOGISTICS BUSINESS OF
CONTAINER TRANSPORT OF GOODS IN THE COMPANY “MILSPED”
Abstract: Road transport today is the fastest growing category of transport and best adapted to the
requirements for the transport of goods. Both in domestic and international transport. In this paper,
we will deal exclusively with the organization of international road transport, with special reference
to the container transport of goods, from the aspect of sending the company "Milšped". This way of
organizing international transport is FTL (Full Truck Load), ie it represents the engagement of a
complete vehicle, from the sender to the recipient or the buyer, without reloading. The dispatching
job, the driver's job, as well as the cooperation before, during and after the trip between these two
people are described. Before there is contact between the dispatcher and the driver, it is necessary
to arrange transport, form an appropriate price, and at the same time satisfy both parties, client and
customer. Container transport of goods requires forward loading and unloading of goods. This is
very important to respect, because the containers are transported to the port, and then they are
transported by boat to the destination. In relation to the agreed terms of delivery, the seller or buyer
hires a vehicle to be loaded and the goods are delivered to the buyer with the same vehicle without
incidental transhipment of goods. The consignor provides all the necessary documentation for the
1
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procedure of export customs clearance of goods. If the consignor has not already provided the export
documentation, it is necessary to report the vehicle with the goods to the competent customs, the
freight forwarder. The ports in which the containers are delivered, and with which the company
"Milsped" operates, are: the port of Rijeka, the port of Thessaloniki and the port of Koper.
Keywords: forwarding and logistics company, organization of international transport, container
transport.
1. UVOD
Drumski transport predstavlja kategoriju transporta koja se najbrže razvija i najbolje prilagođava
zahtevima za transport roba, što je odlika kako u domaćem, tako i u međunarodnom transportu. Sa
aspekta organizacije i dokumentacije, koja prati robu, organizacija domaćeg drumskog transporta je
mnogo jednostavnije i ne zahteva dodatne učesnike u transportu. U ovom radu, opisana je
organizacija međunardonog drumskog transporta sa posebnim akcentom na prevoz kontejnera.
Međunarodni drumski transport, predstavlja složen sistem koji se generalno može podeliti na tri
osnovne podvrste:
- Transport robe korišćenjem kompletnog tovarnog prostora vozila - FTL (Full Truck Load),
- Transport pojedinačnih pošiljki korišćenjem dela tovarnog prostora vozila - PTL (Part Truck
Load) ili LTL (Less Truck Load) i
- Transport zbirnih pošiljaka linijskim transportom - zbirni transport - GP (Groupage transport).
- Osnovna razlika između ovih vidova transporta je u dokumentaciji koja prati robu:
- Pun utovar: jedan CMR, faktura, paking lista i dr.;
- Dotovar: svaku pošiljku u dotovaru prati CMR, faktura, paking lista i dr.;
- Zbirni transport: jedan CMR, border, facture i paking liste za svaku pošiljku i dr.
Kao što se može uočiti zajednički dokumnet u svim navedenim vrstama transporta je CMR. CMR –
Consignment Note, odnosno tovarni list je osnovni transportni dokument u međunarodnom
drumskom transportu. Ovaj dokument štampa se u četiri primerka, u četiri različite boje i to: crvena
- dokument koji ostaje pošiljaocu robe, plava - dokument za primaoca robe, zelena - dokument za
vozara i crna - dokument za administrativne procedure.
2. ORGANIZACIJA I RAD KOMPANIJE „MILŠPED”
Kompanija “Milšped je tržišni lider u oblasti transporta i logistike na našim prostorima, sa sedištem
u Krnješevcima, Srbija. Uspešno posluje već 25 godina i u svom sitemu ima oko od 2.100 zaposlenih.
Kompanija stalno radi na proširenje svoje mreže otvaranjem novih tržišta da svojim klijentima pruži
uslugu, jer je kompaniji zadovoljstvo klijenata na prvom mestu. Poštovanje partnerskih odnosa sa
klijentima, primena novih tehnologija, korporativna kultura, sve ovo je na visokim vrednostima
utemeljeno kao strateško opredeljenje kompanije. Kompanija konstantno pronalazi nova i bolja
rešenja za klijente sa kojima se gradi dugoročni partnerski odnos.
Kompanija ima svoja predstavništva u Crnoj Gori, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji,
Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji, Nemačkoj, Kini i SAD-u. Kompanija “Milšped” je zapravo velika
logistička kompanija, u kojoj su na lokacija velikih logističkih centara skoncentrisani: robni tokovi,
saobraćajno-transportn tokovi, logistički sistemi, terminali, sredstava mehanizacije, tovarne jedinice
i različita oprema, zatim informacioni tokovi, energetski tokovi, logistički troškovi, finansijski kapital
i kooperativni odnosi.
Deo kompanije u Krnješevcimaima vozni park od sto trideset vozila koja prevoze robu širom Evrope.
Starost voznog parka ne prelazi 10 godina, a prosek starosti vozila je 4 godine. [1]
Organizacija kompanije po funkcijama i sektorima može se prikazati na sledeći način:
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− GENERALNI DIREKTOR, koji ima i Savetnik generalnog direktora;
− FUNKCIJA PRODAJE I RAZVOJA se realizuje u: Sektoru prodaje, Sektoru servisa
klijenata, Sektoru za tendere i Sektoru razvoja;
− FUNKCIJA OPERACIJE se realizuje u: Sektoru međunarodnog drumskog transporta,
Sektoru skladišta, Carinskom sektoru, Sektoru avio, brodskog i železničkog transporta i
Sektoru domaćeg transporta;
− FUNKCIJA FINANSIJA se realizuje u: Sektoru za upravljanje rizicima, Sektoru za plan,
kontroling, fakturing i analizu, Sektoru računovodstva, Sektoru regionalnih finansija i kod
Glavnog knjigovođe;
− FUNKCIJA OPŠTIH POSLOVA se realizuje u: Sektoru pravnih poslova, Sektoru IT,
Sektoru komunikacije, Sektoru nabavke, Sektoru obezbeđenja i Sluzbi opstih poslova.
3. SEKTOR MEĐUNARODNOG DRUMSKOG TRANSPORTA
Sektor međunarodnog drumskog transporta čini jednu važnu kariku u lancu kompanije. Ovaj sector
je jedan od najznačajnihih sektora u kompaniji, jer se u okviru njega realzuje uvoz i izvoz robe ka
Evropskim državama. Trenutno je samo u ovom sektoru zaposleno preko 120 radnika, koji svi
međusobno komuniciraju, pronalaze bolje rešenja i ujedno uspostavljaju saradnju sa novim
klijentima. Sektor međunarodnog drumskog transporta podeljen je u 7 grupa:
− Grupa Zapad,
− Grupa Istok,
− Grupa Jug,
− Grupa Jugoistok,
− Grupa Jugozapad,
− Grupa Ex-YU i
− Grupa Flota.
Nazivi ovakvih grupa potiču zbog položaja zemalja u Evropi, pa samim tim, svaka grupa je zadužena
za određenu zemlju u koju izvozi, odnosno uvozi robu. Jedini izuzetak kod ovih grupa je grupa Flota
koja sarađuje sa svim zemljama u Evropi.
3.1 Logistički poslovi u Grupi Flota
Svaka od navedenih grupa koje čine Sektor međunarodnog drumskog transpota sarađuje sa
klijentima, dogovara prevoz robe i pronalazi adekvatno rešenje kako bi se obavio transport. Grupe
pronalaze određene prevoznike sa kojima vrše transport robe, dok u Floti nije takav slučaj. U ovoj
grupi se transport robe odvija isključivo kamionima koji su u vlasništvu kompanije “Milšped”. Ovu
grupu čine devet dispečera, deset zaposlenih u administrativnom delu i šest zaposlenih u održavanju
voznog parka.
Posao dispečera je kompleksan posao, koji zahteva aktivnost od 24h. Iako su mišljenja da posao
dispečera je da prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za prevoz robe, ali to u praksi nije tako.
[2]
U kompaniji ,,Milšped” dispečer dolazi na posao od 08.00h i radno vreme koje je predviđeno da bude
u kompaniji je do 16.00h, a najduže do 18,00h, svakog radnog dana u nedelji. Svake subote određuje
se dežurstvo jednog dispečera, koji je tu zbog potrebe svih vozača koji se nađu u kompaniji,
preuzimanja dokumenta iz carinskog sektora i ostalih potreba u slučaju da je neko od dispečera nešto
zaboravio da ostavi ili pripremi vozaču. U Sektoru se subotom nalazi i jedan radnik iz
administrativnog dela, koji je tu zbog dopune elektonske putarine, tj TAG-a. Nakon završenog radnog
vremena, dispečer je u obavezi da bude dostupan svakom vozaču kome je u tom trenutku potrebna
pomoć, preko svog službenog telefona.
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Dispečeri koriste računare na poslu, sa instaliranim programom“MIS”, odnosno “Milšped
informacioni sistem”. Dispečeri u svakom momentu moraju znati gde se nalaze vozila za koje je
svako od njih odgovoran, pa stoga koriste program za praćenje vozila koji se zove “FMS”- “Fleet
Menagement Solutions”. Preko “FMS-a” se u svakom momentu, u bilo kom delu sveta, može videti
lokacija vozila, ruta koju je vozilo prošlo u navedenom periodu, vozač koji upravlja tim vozilom,
registraciona oznaka vozila interni broj vozila, količina goriva koja je trenutna ili u nekom navedenom
periodu, vreme vožnje i pauze koje je vozač imao.
Prvi korak u obavljanju transporta koji dipečer pravi je potražnja transporta, tačnije zahtev na koji
može da odgovori i ponudi odgovarajuće vozila za prevoz robe klijentu. Nakon komunikacije sa
klijentom, uz dogovorene zahteve i ugovorene cene transporta, dispečer je pristao na saradnju sa
klijentom, uz obavezu da svaki zahtev mora ispoštovati[3]. Ovaj deo posla obavljaju i zaposleni u
navedenim grupama, pa potom šalju naloge dipečerima, kako bi oni dalje sproveli realizaciju
transporta. Zahtevi koji klijenti mogu traziti: postavljanje određenog tipa kamiona na utovar, termin
kada je potrebno da kamion bude na utovaru ili istovaru, sposobnost vozača, lekarski pregled vozača,
licence za poslovanja, rute kojom će se kamion kretati, granični prelazi, redovno obaveštenje o
lokaciji kamiona, mesto gde se roba carini i rascarinjava.
Kada se dispečer upozna sa svim zahtevima klijenta i sklopi dogovor, u okviru prve faze je da obavesti
vozača i saopšti mu informacije o mestu i vremenu utovara robe, mestu carinjenja i rascarinjenja robe,
mesto i vreme istovara u zemlju otpreme, plan vožnje i obaveznu putanjukretanja vozila od odlaska
iz firme, pa sve do povratka u istu i određene stanice za snabedevanjem gorivom u zemljama u
inostranstvu.
Nakon toga, u drugoj fazi, dispečer otvara program “MIS” i u njemu unosi sledeće podatke: interni
broj vozila, registracionu oznaku kamiona i prikolice/poluprikolice, ime i prezime vozača, relaciju od
mesta utovara do mesta istovara, broj ture, redni broj dozvole za obavljanje međunarodnog drumskog
transporta, kartice koje je vozač zaduzio za snabdevanje gorivom i tehničku ispravnost kamiona.
Dispečer je u obavezi da pre unosa proveri i podatke koji se nalaze već u sistemu, a odnose se na
važenje lične karte i pasoša vozača, vozačke dozvole, sertifikata o stručnoj kompetentnosti, lekarkog
uverenja, karticu za digitalni tahograf, putno zdravstveno osiguranje i datum vazenja registracije
vozila i prikolice/poluprikolice.
Nakon unetih podatka, u okviru treće faze, štampa se putni nalog, nalog za transpot, troškovnik i
naloga zaduženih kartica i dozvola. Ova dokumenta se stavljaju u fasciklu, dodaju se dozvole koje su
predviđene za zemlje kroz koje će vozilo da tranzitira, bilateralna dozvola za zemlju u kojoj je
predviđen istovar robe, kartice za sipanje goriva, aparat za elektonsku naplatu putarine i karticu za
plaćanje u inostranstvu. Da bi fascikla bila kompletna, na njoj se upisuje ime i prezime vozača, interni
broj teretnog vozila i tura tog vozača, a potom ostavlja u boks, koju će vozač prilikom kretanja na put
uzeti. Ovaj proces važi za sve dispečere u Floti.
4. LOGISTIČKI POSLOVI U VEZI KONTEJNERSKOG TRANSPORTA
Kada je u pitanju kontejnerski transport robe, postupak i posao dispečera je sličan, tačnije dispečer je
u obavezi da odradi sve ono što je već navedeno.
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Slika 1. Luka Koper

Izvor: https://www.luka-kp.si/en/

Kompanije ima osam vozila za prevoz kontejnera. Transport robe se odvija na tri relacije: Niš - Luka
Rijeka; Niš - Luka Solun i Niš - Luka Koper (slika 1). Izvoz kontejnera kreće iz Niša, pa shodno
tome, vozači koji prevoze kontejner su iz Niša ili iz blizine.
Zaduženje koje se pravi za vozače, ovoga puta se ne ostavlja u navedeni boks koji se nalazi u
kompaniji, jer bi bilo neprimerno da svakog puta vozač dolazi iz Niša do Krnješevca, već njihove
kompletne fascikle uzima prvi vozač koji se nađe u firmi, a koji ide ka Nišu, uz dužnost da će
kompletnu fasciklu kakvu je preuzeo, predati vozaču.
Nakon preuzimanja fascikle, vozač je u obavezi da proveri ispravnost vozila i prijavi svaki kvar ili
štetu koju je uočio prilikom provere. Nakon utvrđivanja ispravnosti vozila, vozač može da startuje
vozilo i sa njim da krene na utovar. Utovar kontejnera se obavlja u kompanijin “Philip Morris”, gde
se uvek tovare cigarete ili duvan. Prilikom dolaska do kompanije “Philip Morris”, vozač na kapiji
mora da se prijavi, tačnije da dostavi podatke o vozilu, licu koje upravlja vozilom i broj kontejnera u
koji se tovari roba. Vozač nakon prijavljivanja, pomera vozila na sigurnosni parking, gde čeka poziv
na utovar. Čekanje na utovar je jedna od retkih situacija, jer su utovari vremenski planirani, ali ne i
nemoguća, jer do nje dolazi u slučaju kada roba koja se tovari nije na vreme spremna.
Pre samog početka utovara, kada je vozilo postavljeno na rampu za utovar, kontrola od strane
pošiljaoca, zajedno sa vozačem, provera detaljno kontejner u koji se tovari roba. Utvrđuje se
pohabanost kontejnera, da li ima postojećih mirisa i vlage unutar kontejnera, da li negde ima izbočina
na kontejneru i sama podloga na koju se tovari roba.
Tokom utovara vozač ne mora pratiti i nadgledati utovar robe, pa samim tim, sva oštećenja ili loše
slaganje robe snosi klijent (pošiljalac ili primalac zavisno od ugovorenog) ili kompanija “Philip
Morris”.
Nakon zavšenog utovara robe, vozač je u duznosti da javi dispečeru da je roda utovarena i pošalje
fotografije svih dokumenata koje je dobio nakon utovara. Kamion se nakon toga parkira na sigurnosni
parking, a sva dokumenta nakon pregleda dispečera mogu da se predaju na carinu. Carinska ispostava
se nalazi u sklopu kompanije “Philip Morris”. Gotova dokumenta o ocarinjenoj robi se čekaju od
dvanaest do petnaest časova od vremena predaje. Vozači za to vreme ne moraju da budu u kompaniji,
a ni u kamionu, pa je ovo jedan od razloga zašto su vozači iz tih krajeva. Carinik vozačima saopštava
putem mobilnog telefona, da su carinska dokumenta gotova, nakon čega ih vozač preuzima i
obavezno slika, a slike šalje dispečeru.
Nakon što dispečer pregleda dokumentaciju, javlja vozaču da može da napusti kompaniju “Philip
Morris” i krene na put. Od tog momenta, dispečer uključuje alarme za praćenje kamiona, koji
obaveštavaju dispečera kada vozilo skrene sa rute, nivo goriva u rezervoarima kada je ispod 100
litara, obavestenje kada je prikolica raskačena i obaveštenje kada vozilo stane na ugovoreni, tj.
sigurnosni parking.
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Vozilo koje ide ka Rijeci ili Kopru se uključuje na auto-put E-75, kreće se tom rutom do Beograda,
gde se isključuje kod Dobanovaca, a potom opet uključuje na auto-put E-70 i rutu nastavlja do
graničnog prelaza Batrovci (Srbija) – Bajakovo (Hrvatska). Vozilo se priključuje koloni, koja u nekim
momentima dostiže dužinu i do 8-9km. U takvim situacijama, vozač je u obavezi da obavesti
dispečera, o dužini kolone i brzini kojom se kamioni pomeraju u koloni (npr. dužina oko 500m za
2h). Dispečer sa klijentom proverava o hitnosti istovara, tačnije da li se taj kontejner mora istovariti
u terminu istovara u Luci Rijeka ili ima prostora da se istovar pomeri za jedan dan. U slučaju da
istovar mora biti tog dana, a na granici je navedena kolona, vozač u toj situaciji zaobilazi kolonu
kamiona, dolazi do graničnog terminal i naglašava graničnoj policiji da se radi o hitnoj robi, koja tog
dana mora biti istovarena.
Granična policija uglavnom ima razumevanja u takvim situacijam i to vozilo prelazi granicu i
nastavlja svoju rutu auto-putem E-70, do Zagreba, gde se uključuje na auto-put E-65 do Luke Rijeka.
Vozač kada proceni da stize do luke, javlja dispečeru vreme dolaska, kako bi dispečer mogao da mu
bezbedi kartu za lučka područja, koja se kupuje preko sajta Portunus.hr.
Putem sajta, dispečer unosi ime i prezime vozača, registracionu oznaku kamiona i prikolice, broj
kontejnera koji se istovara i ponovo utovara. Putem mejla, dispečeru stize rezervisana karta, koju
šalje vozaču, a vozač sa istom ulazi u luku. U luci se vrši rascarinjenje robe, a prilikom završetka
carine, vozilo se šalje na istovar. Na istovaru se nalazi kran, koji skida kontejner, odlaže ga na
kontejnerski terminal ili ga tovari odmah na brod[5]. Vozilo se šalje na sledeci carinski terminal, gde
se takođe putem krana tovari prazan kontejner, koji je prethodno bio bukiran od strane dispečera,
takođe na sajtu Potunus.hr. Kontejner koji je preuzeo vozač, u obavezi je da prekontroliše, proveri
unutrašnjost kontejnera i nakon toga krene ka Nišu na ponovni utovar.
Dokumentaciju koju vozač dobije je izvozna dokumentacija koju čine: dva overena CMR-a, faktura,
T1 (Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički tranzit za robu koja nije iz zajednice), NT (Oznaka
za nacionalni postupak tranzita) i JCI (Jedinstvena carinska isprava).
Vozač prilikom povratka, ostavlja fasciklu u boks razduženja, a uzima novu za sledeću turu. Dispečer
je u obavezi da tu turu razduži. Razduženje ture obavlja se u programu MIS, u kom se unosi početna
i krajnja kilometraža vozila, početna i završna količina goriva i težina tereta koja se prevozila.
Potrošnja goriva se proverava sa normom (program sam izračuna) koja je predviđena za unetu
kilometražu i težinu. U slučaju da vozač više tura odstupa od predviđene norme, šalje se na obuku u
sklopu kompanije o ekonomičnoj vožnji. Dokumentacija se nakon toga prosleđuje na isplatu
administrativnom delu Flote.
Proces izvoza kada su u pitanju Luka Solun i Luka Koper, je isti kao u Luci Rijeka. Dokumentacija
koja se dobija se ne razlikuje u odnosu na istovar u Luci Rijeka. Jedina razlika na ovim turama je ruta
kojom se vozila kreću, kao i granični prelazi. Izuzetak je Luka Solun, tačnije država Grčka za koju
svaki vozač kod sebe mora imati međunarodnu dozvolu za transport.
Problemi koji se dešavaju na graničnim prelazima nisu jedini problem koji mogu usporiti izvoz robe.
Tehnička ispravnost kamiona je na maksimalnom nivou, ali se uvek na putu može dogoditi neki
iznenadni kvar. U takvim situacijama, vozač je u obavezi da odmah obavesti dispečera, a dispečer je
u obavezi da odmah obezbedi informaciju o najbližem sigurnosnom parkingu, potom da obavesti
kolege iz održavanja voznog parka, čiji je zadatak da što pre pronađu najbliži servis ili servisnu ekipu
koja može da izađe na teren i reše kvar. Dispečer obaveštava klijenta da je došlo do kvara vozila,
obaveštava ga o stanju robe, da li je oštećena ili je ostala u nepromenjenom stanju. U slučaju da je
vozilo onemogućeno da nastavi put, dispečer šalje vozača sa drugim kamionom, koji prekačinje
prikolicu sa kontejnerom i nastavlja do određene luke. Najava kamiona se menja kako bi moglo novo
vozilo da uđe u lučko područje. Dispečer javlja klijentu da je došlo do promene vozača, kao i kamiona
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5. ZAKLJUČAK
Globalno tržište beskompromisno “pimorava“ velike kompanije da pružaju usluge najvišeg kvaliteta
i da kontinualnim unapređenjima, kao lideri u poslovanju, postavljaju najviše standarde, ne samo u
oblastima sopstvenog delovanja, već i u oblastima društvene odgovrnosti, bezbednosti i zdravlja na
radu, kao i zaštite životne sredine. Kompanija „Milšped“ iz godine u godinu teži da posluje u skladu
sa svetskim standardima, neprestano unapređuje svoje poslovanje i poboljšava kvalitet usluga koje
pruža. Nesumnjivo je da je cilj kompanije da pruži usluge visokog kvaliteta, ali i da svojim
odgovornim i pouzdanim poslovanjem, predstavlja primer svim zainteresovanim stranama, kako
klijentima, tako i novim, mladim i ambicioznim ljudima koji imaju za cilj da u ovoj oblasti logistike
grade karijeru.
Svake godine, u trajanju od tri meseca, kompanija je domaćin studentima četvrte godine Saobraćajnog
fakulteta. Studenti se upoznaju sa vizijom i misijom kompanije, kao i sa osnovim koorporativnim
vrednostima. U okviru posete imaju priliku, da se možda po prvi put susretnu sa organizacijom ovako
velike kompanije. Upozanju se sa procedurama rada svakog sektora i iz nedelje u nedelju imaju
priliku, da znanje koje su stekli do sada u teoriskom delu mogu videti kako izgleda u praksi jedne
ozbiljne kompanije. Sa mnogo pitanja i zanimljivih primera iz struke, diplomci sa entuzijazmom
prihvataju način poslovanja i sa pozitivnim utiscima razmenjuju dobijene informacije sa ostalim
kolegama. Domaćinski duh koji se prožima kroz veoma dobre međuljudske odnose i zdravu radnu
atmosferu, utiče na studente da postanu deo kompanije.
Ovakav primer saradnje sa visokoškolskom ustanovom, bi mogao da posluži i kao dobra praksa za
studente visokih strukovnih škola studijskih programa vezanih za saobraćaj, transport i logistiku, jer
obim poslova i sistematizacija radnih mesta u komapniji “Milšed” podrazumeva i značajan broj
visokoobrazovanih zaposlenih upravo iz takvih institucija.
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ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЛОГИСТИЦИ
Владимир Тројановић1, Академија техничких струковних студија Београд
Даниел Молнар2, Академија техничких струковних студија Београд
Марко Мићовић3, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Логистика, као релативно нова научна дисциплина, својом методологијом
оптимизације и организације кретања материјалних и нематеријалних токова, омогућује
повећање ефикасности тих токова, смањење трошкова и веће задовољство корисника и
висок квалитет услуге. Иновативне технологије имају велике могућности примене у
логистичким преузећима, где је веома значајан и транспорт робе. Примена нових технологија
у логистици подразумева коришћење савремених транспортних средстава, примену
информационих технологија, коришћење даљински управљаних средстава транспорта
(аутоматизована возила, беспилотнe летелицe или дронови), ИТС апликација и другог.
У раду је описано коришћење аутоматизованих возила у друмском, железничком и ваздушном
транспорту, као и беспилотних летелица, ради пружања брже и квалитетније услуге и
смањења трошкова. Возила са даљинским управљањем, могу бити умањени модели
аутомобила или камиона која се могу контролисати на даљину. Електрична роботизована
возила данас су уобичајено присутна у савременим, огромним, аутоматизованим
складиштима, где обављају транспорт робе и материјала у зонама без људи. Технологија
беспилотних летелица, има комерцијалну примену у делатностима, попут доставе пакета,
праћења саобраћаја, надгледања граница, различитих прегледа и инспекција недоступних
инфраструктура, а могућности њихове примене су готово неограничене.
Кључне речи: логистика, транспорт, беспилотне летелице, даљинска контрола, нове
технологије.

THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN LOGISTICS
Abstract: Logistics, as a relatively new scientific discipline, with its methodology of optimization and
organization of the movement of tangible and intangible flows, allows to increase the efficiency of
these flows, reduce costs and greater customer satisfaction and high-quality service. Innovative
technologies have great possibilities of application in logistics companies, where the transport of
goods is very important. The application of new technologies in logistics includes the use of modern
means of transport, the use of information technology, the use of remotely controlled means of
transport (automated vehicles, drones or drones), ITS applications and more.
The paper describes the use of automated vehicles in road, rail and air transport, as well as
unmanned aerial vehicles, in order to provide faster and better service and reduce costs. Remotely
controlled vehicles can be scale models of cars or trucks that can be controlled remotely. Today,
electric robotic vehicles are usually present in modern, huge, automated warehouses, where they
transport goods and materials in areas without people. The technology of unmanned aerial vehicles
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has commercial application in activities such as package delivery, traffic monitoring, border
surveillance, various inspections and inspections of inaccessible infrastructures, and the possibilities
of their application are almost unlimited.
Key words: logistics, transport, unmanned flying vehicles, remote control, new technologies.
1. УВОД
Са технолошким напретком и новим развојем, потрошачи очекују више и како конкуренција
расте, логистичке и транспортне компаније истражују начине да задовоље ове захтеве и
разликују се од конкуренције. Будућност развоја нових технологија, може компанијама да
донесе нове могућности развоја како би се предвидели изазови који долазе. У дигиталном
развоју технологија полако преузима примат, док је у будућности важно технологију ставити
у други план и фокусирати се на људе на првом месту. Стављање купаца на прво место не
умањује значај технологије и уместо тога дубоко разумевање купаца би требало да помогне
компанијама у избору технологије које ће уградити у своје пословање.
Путем апликација и е-порука може се видети ниво успеха или неуспеха на пословном
тржишту. Мреже путева у урбаним срединама постају све гушће, јер се логистичке компаније
боре да испуне своје уговоре и да испоруку врше брзином којом клијенти траже. Доступност,
приступачност и ефикасност су главни елементи успеха логистичких компанија. Усред све
више распрострањене куповине на мрежи, купци теже масовнијој, квалитетнијој и еколошки
чистијој мобилности. Дронови и дроиди ће повећати испоруку и смањити застоје на путевима.
Са интелигентним системима, логистичке компаније ће такође бити овлашћене да деле
транспортне линије како би повећале ефикасност и брзину.
Унутар сектора транспорта терета, примена нових технологија, у распону од аналитике
података и вештачке интелигенције, до роботике и аутоматизације, је увелико у току. Ипак,
темпо имплементације значајно варира у зависности од начина рада, предузећа и привреде.
Kако технологије настављају да се развијају и постају исплативије, безбедније и поузданије, а
повраћај улагања постаје јаснији, оне ће постати све присутније.
2. САВРЕМЕНА ЛОГИСТИКА
Логистика је организација, планирање и контрола и реализација робних токова од места
настанка до места продаје преко производње и дистрибуције до крајњег корисника са циљем
задовољења захтева тржишта уз минималне трошкове и минималне инвестиције [1].
Логистика је научна мултидисциплинарна област која своју практичну примену има у свим
системима друштвених делатности: саобраћају и транспорту, индустрији, трговини, услужним
делатностима, војној стратегији, медицини, спорту, култури, и другде [1].
Од настанка па до данас, логистика се развила у савремену научну дисциплину, са којом се у
теорији и пракси управља системима и процесима. Логистика заузима централно место у
светским компанијама, те се последњих година посвећује све већа пажња ка унапређењу
ефикасности, али и идентификацији утицајних фактора и трендова. Трендови у развоју и
повећању ефикасности у логистици, могу се поделити у две велике групе:
I
група се односи на развој технологија и пратећих достигнућа (развој информационих и
комуникационих технологија, е-трговина, итд.) и
II група, која се односи на промене у управљању, организацији и филозофији пословања
(стандардизација логистичких процеса, партнерски однос, захтеви за одрживим
развојем, итд.).
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3. ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЛОГИСТИЦИ
Ефикасан систем транспорта терета је од суштинског значаја за привреду и за обезбеђивање
високог квалитета живота. Интелигентни транспортни системи имају за циљ да повећају
коришћење постојећих транспортних система, капацитете постојеће физичке инфраструктуре,
безбедност и сигурност, док истовремено смањују негативне утицаје на животну средину
транспорта терета. Иновативна решења могу да подрже компаније у активности управљања
теретом и руковања на теретним терминалима и, посебно, могу да промовишу интермодални
транспорт смањењем времена руковања и трошкова на терминалима. Аутоматизовани вођени
транспортни системи и возила за комерцијалне сврхе, уведени су почетком 1950-их година у
САД-у и 10 година касније у Европи, вођени механизацијом производње, са циљем
оптимизације токова материјала и смањења потреба за радном снагом [2].
Информационe технологијe (IT) се могу користити за процену ефикасности аутоматизације.
Механизација и аутоматизација такође побољшавају ефикасност транспорта терета возом у
лукама преко ранжирних станица, где су возови подељени за различите дестинације. У
ранжирним станицама, појединачни вагони се одвајају и често се померају на нове циљне
колосеке путем нагиба наниже (помоћу гравитације и стрме равни). Међутим, ранжирање
спада међу најопасније послове на железницама. Многи низови вагона, крећу се кроз
железничку ранжирну станицу различитим брзинама током активности раздвајања, што
захтева највећу пажњу и искуство од лица, која ту раде. Захтева се праћење више вагона у
покрету у железничким ранжирним станицама. Зато постоји тренд да се што више смањи
потреба за ангажовањем људи у ранжирним станицама – тако што се стварају аутоматизовани
системи за ранжирне станице. Аутоматизовани системи могу смањити потребу за ручним
радним елементом. До 2008. IT коришћене за контролу тачака у ранжирним станицама,
(генерисање и слање) контролних сигнала возачима, преношење информација о брзини возила,
процену положаја вагона и регулисање брзине вагона, док их гравитација води према
одредишним колосецима [3], а сада у већој мери аутоматизује кретање возова.
3.1 Аутоматизована возила друмског транспорта
Први пример употребе аутоматизованих камиона био је 1990-их година у једном од највећих
светских рудника гвожђа у Аустралији, који је имао за циљ да превазиђе потешкоће у
запошљавању због опасног сменског рада у коповима, захтевне логистике у погледу
планирања и трансфера особља [2].
Бројни пилот пројекти на аутоматизованим и електричним транспортним системима извођени
су од средине 1990-их година [2]:
• европски пројекти Chauffeur I и II,
• Safe Road Trains for the Environment (SARTRE),
• Cooperative Mobility Solution for Supervised Platooning (COMPANION),
• калифорнијски PATH програм,
• немачки KONVOI-Пројект и
• јапански ITS пројекат.
Аутономна возила (енг. Autonomous vehicles - AV) или аутоматски вођена/ управљана возила
(енг. Automated guided vehicles - AGV) су пројектована и дизајнирана да возе безбедно,
поштујући прописе и законе, чиме се смањује број ризика и незгода. У поређењу са другим
видовима транспорта, као што су авијација и железница, аутоматизација друмског транспорта
је до данас мање усвојена, првенствено због нивоа развоја технологије за путна окружења, која
су много сложенија од одвојених железничких и ваздушних система, који су укључени.
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3.2 Аутоматизација железничког транспорта
Пројекат Паметна аутоматизација железничког транспорта (SMART) истражује технологију за
откривање препрека и аутоматске кочионе системе „усмерене у будућност“ који нуде
препознавање вагона на кратким растојањима за скретање ка тампонима (користећи термалне
камере, дигиталну обраду слика и ласерске скенере). Пројекат SMART такође има за циљ развој
система управљања ранжирном стазом у реалном времену. Бројни (делимично аутоматизовани) системи су већ распоређени широм европског континента како би се омогућио ефикасан
пренос контејнера између тешких теретних возила и вагона (Аруп, 2016), нпр.:
• CargoBeamer (2017) - модуларни систем терминала за претовар. Kонтејнери се откаче
од возила (камиона) и затим пребацују на CargoBeamer палете, које се затим аутоматски
(хоризонтално) утоварују и истоварују у CargoBeamer вагон возове (преко „бочних
кракова“ који клизе испод и захватају палете).
• Железнички систем Lohr (2017) - тренутно распоређен између Шамберија, Торина,
Луксембурга и Перпињана се даље шири укључујући и железничку везу тунела под
Ламаншом. Нископодни вагони се „окрећу“ на местима претовара, омогућавајући да се
контејнери довезу до вагона и захвате их (преко конфигурације roll-on, roll-off).
• InnovaTrain (2017) пакет система - који је распоређен у деловима Швајцарске. Састоји
се од система „Container Mover“, монтираног на шасију возила (којим управља возач),
омогућавајући подизање и хоризонтални пренос контејнера између камиона и вагона.
На железницама земаља Европске Уније, уводе се савремени сигнално-сигурносни системи,
на првом месту ETCS/ ERTMS (енг. European Train Control System/ European Railway Traffic
Management System). У оквиру иновација железничких система, везаних за безбедност
саобраћаја, сагледавају се функционалности постојећих сигнално-сигурносних система и
могућности њихових привремених спрезања, интеграција и/или преклапања у раду са новим
ETCS/ ERTMS системима. Синхронизација радова на модернизацији железничке мреже,
постизање предуслова на које се ослањају савремени сигнално-сигурносни системи, пуштање
у рад, касније и коришћење и одржавање је комплексан и захтеван процес са мноштвом
изазова. Посебна пажња треба да се посвети кибернетској безбедности ових система. [4]
3.3 Аутоматизација ваздушног транспорта
Од почетка XX века за авионе су усвојени стабилизацијски системи и функције аутопилота.
Аутоматизација, како система на тлу, тако и на летелицама, присутна је у ваздухопловству и
аеро-космо-наутици више од 50 година. Посебна пажња се посвећује безбедности и
сигурности, како техничких система тако и корисника и посада. У овим системима се захтева
висока поузданост рада, користе се различити сензори и актуатори, уз редунданцију склопова
и подсистема. Прикупља се све већа количина података и и тога изводе нови увиди и одлуке.
Један вид примене нових технологија је за преглед и проверу ручног пртљага путника. Осим
рентгентског снимања путничких торби и кофера, врши се и снимање компјутерском
томографијом [5]. Системи снимања (допуњени вештачком интелигенцијом), аутоматски
упозоравају на потенцијално опасне материје и предмете у пртљагу и означавају их (слика 1).
[5]
Ковид пандемија је посебно тешко погодила авиоиндустрију и авиотранспорт. Ипак, авионски
транспорт терета (енг. Air Cargo Transport) током 2021. представља више од трећине укупне
трговинске размене на свету (35%, према IATA [6]) и у односу на период пре 2019. има тренд
раста.
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Слика 1. Снимање са више страна (енг. multi-view imaging) током прегледа предатог пртљага
(енг. hold baggage screening - HBS) - на све три слике, експлозивни материјал, одн.
импровизована експлозивна направа (енг. improvised explosive device – IED), имитирана је
помоћу ANFO симуланта, који је истакнут црвеним оквирима: лево – имитација експлозивне
направе помоћу ANFO симуланта; у средини – пртљаг одозго; десно – пртљаг са стране [5]
Извор: линк https://www.tsi-mag.com/wp-content/uploads/2019/02/Xray-Imaging-CASRA_Figures-6.jpg

Дронови су се први пут појавили у војним, полицијским и ватрогасним апликацијама. Војне
примене обухватале су и логистичку помоћ и надзор подручја од интереса за војску. Запажено
је, у току почетних, пре свега војних примена, да се беспилотне летелице (енг. Unmanned
Aircraft Vehicle - UAV), могу користити и у цивилне сврхе, како би се побољшао квалитет
живота и човек растеретио неких делатности, које је до тада морао лично да обавља.
Беспилотне летелице и возила се такође користе у цивилним применама, на пример за
надгледање саобраћаја, у пољопривреди - за прскање усева или контролу усева, инспекцију
удаљених подручја након олуја или пожара, у филмској продукцији и индустријским
инспекцијама. Стручна терминологија је и даље предмет дискусија, јер се, према препорукама
Националног кластера беспилотних летелица и блиских сектора [7], реч „дрон“ користи
искључиво за беспилотне летелице, које су на неки начин наоружане - претворене у оружје
или претњу.
Потенцијална примена беспилотних летелица је за транспорт лаке робе високе вредности од
тачке А до тачке Б, као што су узорци крви. Беспилотне летелице се такође могу користити за
задатке манипулације у складишту. То је у примени у САД, где беспилотне летелице замењују
људе раднике, који раде стојећи, управљају виљушкарима и механичким лифтовима. Утврђено
је да су беспилотне летелице оперативно јефтиније, прецизније и тачније од људи, јер помажу
да се смањи број грешака са залихама (нпр. загубљени артикли и неисправна евиденција
залиха у складишту). Али, неопходна је обука за управљање беспилотним летелицама.
Још неке цивилне примене беспилотних летелица су: за откривање пожара, гашење пожара,
надгледање подручја угрожених поплавама, примена за процену штете и осигурање,
надгледање саобраћаја, надгледање траса цевовода за транспорт нафте, гаса или других
флуида, праћење кретања животињског света. Постоји будућност за доставе пакета широм
света помоћу беспилотних летелица, али постоје још многа законска ограничења и регулативе,
техничка несавршеност технологија и неприхватање овог начина рада од стране корисника
ових операција. Као и свака делатност, коришћење беспилотних летелица за доставу у
комерцијалне сврхе има своје предности и недостатке. Предности примене беспилотних
летелица у достави пакета су: смањени трошкови доставе, и за онога ко шаље и за примаоца;
конзументи би своје пакете добијали много брже и поузданије; а сама компанија и деоничари
би имали већи профит. Неке слабости, односно недостаци употребе беспилотних летелица су:
неопходна је оптичка видљивост између управљача и летелице, угрожавање приватности
клијената – потрошача, губитак и смањење радних места за људе који се баве доставом (код
великих добављача/испоручилаца, нпр. Амазон). Приватност корисника се смањује, јер
беспилотне летелице користе камере и GPS навигацију за доставу пакета у њихове домове.
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4. ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ АУТОМАТИЗОВАНИХ ВОЗИЛА
Kао у случају дужих веза у ланцу снабдевања, аутоматизована возила (енг. Automated Vehicles
- AV) нуде већу флексибилност рутирања у сложеном мрежном окружењу. Према наводима из
[8] једно европско истраживање (CityMobil, 2011), указало је на потенцијалне примене
аутоматизованих возила у кретања терета у урбаним срединама, и то је:
• допуњавање продавнице тачно на време (енг. Just-In-Time – JIT) из удаљених
складишта;
• места за испоруку пакета, за последњу миљу доставе, за домаћинства или мале
канцеларије;
• у сакупљању и транспорту отпада. Значајну примену AV система за градски
шпедитерски транспорт представља аутоматизовано транспортно возило за лака
оптерећења: физички повезан воз са више приколица који се састоји од једног
аутоматизованог модула ,,возача” (у ствари, без возача) и низа стандардизованих,
заменљивих карго модула, који се могу прилагођавати и обликовати у зависности од
специфичних задатака и захтева (слика 2) [8].

Слика 2. Аутоматизовано возило са више приколица (енг. automated multitrailer vehicle) [8]
Извор: линк https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146515000034

Категорија возила без возача/пилота/капетана (енг. Unmanned Vehicle - UV), дели на:
1. даљински управљана возила, одн. даљински управљане летелице/подморнице (енг.
Remotely Operated Vehicles - ROV) и
2. аутономна возила, одн. аутономне летелице (енг. Autonomous Vehicles - AV).
4.1 Возило ,,Furbot’’
Возило које је предложио пројекат ,,Furbot”, интегрише мобилног робота, комби и виљушкар.
Помоћ возачу у току вожње пружа се за процесе наглог кочења, избегавања препрека, помоћ
при паркирању, помоћ при планирању пута и прилагодљиву контролу брзине. Ове
карактеристике би омогућиле ,,Furbot -у” да ради на локацијама у центру града, које имају
ограничен приступ као и мањи простор за манипулацију, у односу на приступ традиционалних
возила [2]. Операције утовара и истовара могле би се аутоматски обављати кроз роботизовану
процедуру (тј. роботизовани виљушкар), која има користи од прилагођеног дизајна за возило
и за утоварне јединице (тј. кутије). Ово олакшава возачу обављање задатака. Возило је
опремљено сензорима који пружају информације о унутрашњем стању возила и спољашњој
средини. Избегавају се сукоби са осталим учесницима у саобраћају, а загушења су смањена,
захваљујући коришћењу специфичних утоварних и истоварних места.
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4.2 Примена електричног робота
Компанија ,,Starship Technology” (STARSHIP) је направила 2018. електричног робота за
испоруке у урбаним срединама. Мало роботско возило за доставу са шест точкова опремљено
са девет камера, GPS-ом, радаром и компјутерским видом, аутономно се вози по тротоару како
би направило мале испоруке (нпр. једна коцка). Аутономни робот путује градом и креира
сопствене мапе пута користећи алгоритме стаза. Kада добије налог за испоруку, креће се до
ресторана користећи GPS, затим преузима храну у ресторану и иде право до куће купца. Путује
по тротоару брзином од 6,44 km/h, делећи простор са пешацима, што може да изазове проблеме
са мимоилажењем. Програмиран је за динамичко рутирање, тако да може да идентификује и
изабере најсигурније и најкраће руте. Возила су способна за аутоматизовану вожњу, уз људски
надзор и помоћ, посебно када треба реаговати на непредвиђене догађаје.
4.3 Примена беспилотних летелица или дронова
Компанија ,,Amazon” предлаже изазовно иновативно решење које укључује употребу
беспилотних летелица, одн. дронова за мале градске испоруке. Компанија Амазон има план да
извршава услугу доставе за 30 минута, преко своје ,,Prime Air Delivery” опције, која би
надмашила по брзини тренутну „доставу за два дана“.
Процењено је да ,,Amazon Prime Air” октокоптер има носивост једнаку 2,3 kg и максимални
домет од 16 km (под претпоставком да је празан). Амазон је 2015. године испробао услугу
испоруке дроном ,,Prime Air” у Kембриџу (Велика Британија). Пробна достава била је
отворена само за купце који су живели близу Амазоновог депоа и оне, који су поседовали
довољно земљишта у приватном власништву, како би беспилотна летелица могла да слети.
Ограничење тежине поруџбине је постављено на 2,6 kg. Достава је трајала 13 минута, од
наруџбине на wеб локацији, до доласка пакета беспилотном летелицом - дроном.
У просеку, за замену једног комби возила за доставу, било би потребно између 15 и 16 оваквих
беспилотних летелица - дронова. D' Andrea је проценио у [9] да су директни оперативни
трошкови беспилотних летелица - дронова реда величине 0,10 $ за носивост од 2 kg и домет
од 10 km, док традиционални систем испоруке из аутоматизованог складишта, добављањем
Кива роботом, кошта око 0,60 $ по артиклу који се испоручује.
Ово чини испоруке дроновима изводљивим са перспективе трошкова [9]. Међутим,
истраживање, аутоматизацијa, дизајн одн. пројектовање беспилотне летелице, локализација,
навигација и координација возила, и даље су потребни како би испорука беспилотном
летелицом - дроном била реализована у пракси и исплатива. Погодан пројекат летелице
подразумева да она мора да буде ефикасна, да (врло вероватно мора да) може да лебди, може
да ради у веома различитим условима, да има поузданост која надмашује ону комерцијалних
авионских летова. Све поменуто је велики подухват, који ће захтевати много итерација, уз
домишљатост, креативност и допринос великог броја специјалиста, различитих струка [9].
Беспилотне летелице се могу класификовати према разним критеријумима: према облику,
величини, по начину узгона (ако имају елисе, и по броју ротора/ елиса), према тежини,
носивости, домету лета, примени (за спорт и забаву или за комерцијалне намене), и другом.
4.4 Примена даљински управљаних возила
Даљински управљана возила (енг. Remote Control Vehicles – RCV), одн. возила управљана на
даљину се већ годинама примењују. Термин ROV (енг. Remotely Operated Vehicles) се користи
да означи даљински управљане подморнице, за снимања и операције под водом.
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Даљинско управљање или управљање на даљину, може да се постигне на разне начине:
• може се остварити бежично, где се управљано возило повезује са предајником контролером, електромагнетним (ЕМ) зрачењем, на пример: радио сигналом
одговарајуће фреквенције или инфрацрвеним (ИЦ, енг. Infra-red - IR) зрачењем,
евентуално светлосним сигналом у видљивом делу спектра или ултраљубичастим (енг.
ultra violet - UV) зрачењем;
• може да се успостави и када су возило и контролер повезани каблом.
За оба начина повезивања је ограничен домет даљински управљаног возила. У случају
повезивања каблом, радијус је одређен дужином кабла. У случају бежичног управљања, радио
или ЕМ сигнал слаби са повећањем растојања. Осим тога, и за радио и за IR везе (и бежично
повезивање, уопште), неопходна је оптичка видљивост између пријемника на возилу и
предајника на контролеру.
Бежично даљинско управљање аутоматизованим/ роботизованим возилима у данашње време
може да се оствари и преко BlueTooth технологије, сензора покрета или уз издавање гласовних
команди.
Даљинско управљање помоћу радио сигнала, постиже се уз помоћ специјалног предајника.
Некада се овакво даљинско управљање (енг. Remote Control – R/C), назива и радио управљање
(енг. Radio Control – R/C). Могуће је једним контролером управљати већим бројем возила, ако
се користи више фреквенцијских канала – по један за свако управљано возило. Пример бежичног повезивања за примену у реалном радном окружењу је транспорт материјала у аутоматизованом руднику - управљање радом роботизованих теретних камиона. Tешко је у овом случају
реализовати оптичку видљивост до најниже тачке окна. Сваки камион, носи на врху пријемнопредајну антену, и комуницира са возилом испред и иза себе, било да силази или се пење из
окна. Камион на врху трасе одржава комуникацију са базном станицом и контролером
5. ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Информационe технологијe - (IT) су већ произвеле револуцију у многим делатностима, као и
у индустрији. Континуирани недостатак адекватног финансирања често је препрека за
образовање или физичко проширивање саобраћајне инфраструктуре неке земље. Иако се често
верује да је побољшање транспортног система, могуће једино кроз изградњу нових путева и
обнављање инфраструктуре неке земље, будућност транспорта лежи не само у новим путевима
и пругама, већ и све више, у коришћењу ИТ. ИТ чине да елементи унутар транспортног
система - возила, путеви, семафори, знакови са порукама, итд. - постају интелигентни, тако
што се у њих уграђују микрочипови и сензори и омогућава се да међусобно комуницирају
путем бежичних технологија. ИТ су на том нивоу да могу да трансформишу транспортне
системе земаља, јер ће се транспортне мреже све више ослањати на информације [10].
Интелигентни/ информациони транспортни системи – ITS укључују широк и све већи скуп
технологија и апликација, као што су [10]: системи за информисање о саобраћају у реалном
времену, системи за навигацију у аутомобилима, интеграција инфраструктуре возила (VII) и
интеграција од возила до возила (V2V), адаптивно управљање саобраћајним сигналима,
мерење на рампи, електронску наплату путарине, процену загушења, накнаде за километражу
на основу коришћења возила и технологије избегавања судара возила.
Посматрајући развитак IT сектора и примене у разним индустријама и делатностима, у наредном периоду се очекује да IT буде главни алат за решавање проблема саобраћаја и транспорта.
Током следећих неколико деценија, предстоји да се IT и инфраструктура, одн. ИТС, граде и
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прошире у многим земљама, доносећи значајно побољшање у перформансама транспортних
система, укључујући смањење загушења и повећану безбедност путника и удобност путовања.
5.1 ITS апликације
Можда најпризнатија ITS апликација, ,,Advanced Traveler Information Systems” (ATIS) пружа
возачима информације о путовању и саобраћају у реалном времену, као што су: транзитне
руте, распореди, навигациони правци, информације о кашњењима (због загушења, насталих
саобраћајних несрећа, временских услова или радова на поправљању путева). Напредни
системи за управљање саобраћајем (енг. Advanced Traffic/ Transportation Management Systems
- ATMS) укључују ITS апликације, које се фокусирају на уређаје за контролу саобраћаја, као
што су саобраћајни сигнали и динамичке (или варијабилне) знаковне поруке на аутопутевима,
које возачима пружају у реалном времену размене порука о саобраћају или о статусу аутопута.
Информациони транспортни систем (ITS) за наплату има централну улогу у финансирању
државних транспортних система. Његова најчешћа примена је бесконтактна односно
електронска наплата путарине - ЕНП (енг. Electronic toll collection - ETC), која је на
међународном нивоу позната и као "пуњење од стране корисника путева". ЕНП омогућава
возачима да аутоматски плаћају путарине, помоћу уређаја који је постављен на ветробранско
стакло, а чији рад омогућава DSRC (енг. Dedicated short-range communications) – комуникације,
посебно развијене за примене у аутомобилизму [10].
6. ЗАКЉУЧАК
Данашња инфраструктура је достигла своје границе, а изградња фундаментално нове била би
дуготрајна, скупа и сложена. У међувремену, данашњи градови суочавају се са многим
инфраструктурним уским грлима, што резултира логистичким ограничењима. Поред
технолошких иновација, будућа решења леже у промени модела рада. Дељење и кооперација
постаће неопходност.
Будуће стварање вредности у шпедицији неће зависити од поседовања средстава, већ од
способности да се интелигентно користи приступ унутар логистичке мреже. Нарочито са
пренасељеним и растућим урбаним подручјима, постаће неопходно да се деле мреже за
транспорт опреме и складишта. Kомпаније треба да гледају даље од сопствених циљева и да
се усмере на заједнички рад и деловање.
Интелигентни транспортни системи (ITS) обухватају широко подручје нових алата за
управљање транспортним мрежама, као и добре, квалитетне сервисе/ услуге за путнике. ITS
алати се заснивају на три кључна појма: информација, комуникација и интеграција.
Прикупљање, обрада, интегрисање података и опслуживање информацијама је језгро ITS
система.
Приступ свим релевантним информацијама у реалном времену, о тренутним саобраћајним
условима на мрежи, уз подршку у виду интелигентног одлучивања, пружа могућност за
планирање путовања, помаже раду органа власти, оператора транспорта и индивидуалних
путника, који ће се боље информисати, кординисати и функционисати. Са развојем Интернета
и пратећих технологија, које се сваким даном све више унапређују, може се очекивати права
експанзија у области шпедитерских система. Нови системи могу да осигурају бољу
безбедност, прегледност и надзор целокупне саобраћајне инфраструктуре.
Пораст области примене беспилотних летелица или дронова, већ се запажа у неким деловима
света. Многе савремене компаније, које се баве испоруком добара и/ или услуга, улажу много
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у развој, унапређење и набавку беспилотних летелица и аутономних робота. Беспилотне
летелице имају значајне предности, нпр. доводе и до смањења ризика од људских жртава.
Руковалац, који управља беспилотном летелицом, готово никада није у стању високе животне
угрожености, што оставља више времена за доношење исправних одлука. Обука руковалаца
беспилотних летелица, због наведених фактора је и до десет пута краћа, него обука пилота,
чак и ако кандидати нису имали никаквог искуства у летењу.
Због аутоматизације неки послови и радна места ће вероватно нестати. Вештачка
интелигенција постаје саставни део производње, услуга, транспорта и представља подршку за
најновију индустријску револуцију. Човеку преостаје да се адаптира на оно што предстоји и
да прихвати аутоматизацију и дигитализацију, које ће донети користи и кроз уштеде времена.
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Апстракт: Демографске промене, пораст урбане популације и екологија урнаме кризе
проузроковаће повећање потражње за урбаном мобилности на глобалном нивоу у 2050. години
за чак 2,2 пута у односу на 2020. годину. Изражено у транспортном раду, са око 30 милијарди
mesta∙km, потражња за урбаном мобилности ће се повећати на ниво од чак 67 милијарди
mesta∙km. Цена будуће урбанизације је огромна и зато су градовима потребна „паметна”
решења и савремене стратегије усмерене на развој одрживе урбане мобилности.
У предавању по позиву, на системски начин се анализирају актуелнии трендови пораста
урбане популације, ескалацију урбане кризе, развој технике и технологије и њихов утицај на
развој концепта паметних градова (Smart City). Презентиран је European Mobility Manifest са
анализом четири кључне тачке одрживе урбане мобилности. Представљена је стручна
платформа концепта Smart Mobility која се базира на потпуној умрежености свих
структурних елемената у урбаном транспортном систему коришћењем савремене IoT
технологије, интеграцији широког спектра услуга, концепту „корисник у фокусу“ и
коришћењу динамичких/флексибилних пакета услуга са циљем постизања равнотеже између
транспортне понуде и транспортне потражње.
Кључне речи: паметан град, паметна мобилност, урбана мобилност.

SMART CITY AND SMART MOBILITY: FROM PARADIGM TO CONCEPT
Abstract: Demographic change, the rise of the urban population and the escalation of the urban crisis
will increase the demand for urban mobility globally in 2050 by as much as 2.2 times compared to
2020. Expressed in transport work, the demand for urban mobility will increase from about 30 billion
seat∙km to as much as 67 billion seat∙km. The price of future urbanization is huge and that is why
cities need "smart" solutions and modern strategies aimed at developing sustainable urban mobility.
In the lecture by invitation, the current trends of urban population growth, escalation of the urban
crisis, development of techniques and technology and their impact on the development of the concept
of smart cities (Smart City) are analyzed systematically. The European Mobility Manifesto is
presented with an analysis of four key points of sustainable urban mobility. The expert platform of
the Smart Mobility concept is presented, which is based on complete networking of all structural
elements in the urban transport system using modern IoT technology, integration of a wide range of
services, the concept of "user in focus" and the use of dynamic/flexible service packages to achieve a
balance between transport supply and transport demand.
Keywords: smart city, smart mobility, urban mobility.
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ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE SISTEMIMA ZA JAVNI GRADSKI
TRANSPORT PUTNIKA U GRADOVIMA
Pavle Gladović1, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Apstrakt: U radu je dat pregled organizacije i upravljanja sistemima javnog gradskog transporta
putnika (JGTP), koji su primenjeni u gradovima Srbije. Sistem JGTP ima veoma važnu ulogu u životu
i funkcionisanju u urbanim područjima, pošto stimuliše efikasne privredne aktivnosti, doprinosi
boljem životnom standardu i povećava mobilnost stanovnika. To su složeni sistemi sa komponentama
ekonomske, tehničke, tehnološke i organizacijske prirode, kao i elementima planiranja, uređenja i
organizovanja prostora i uticaja na okolinu i njenu zaštitu, istovremeno, kao javni servis, to je
specifična mreža raznih organizacionih i prostornih subjekata. Ovakav sistem je teško
finansirati.Prihod koji sistem donosi nije dovoljan da bi nadoknadio troškove funkcionisanja. U radu
su predstavljeni načini finansiranja sistema JGTP-a u gradovima Srbije.
Ključne reči: sistem, organizacija, upravljanje, javni gradski transport putnika.

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SYSTEMS FOR PUBLIC CITY
TRANSPORT OF PASSENGERS IN THE CITIES
Abstract: The paper gives an overview of the organization and management of public city passenger
transport systems (JGTP), which are applied in the cities of Serbia. The JGTP system has a very
important role in the life and functioning of urban areas, as it stimulates efficient economic activities,
contributes to a better standard of living and increases the mobility of residents. These are complex
systems with components of economic, technical, technological and organizational nature, as well as
elements of planning, arranging and organizing space and impact on the environment and its
protection. At the same time, as a public service, it is a specific network of various organizational
and spatial entities. This kind of system is difficult to finance. The income that the system brings is
not enough to compensate for the costs of functioning. The paper presents ways of financing the
system of public city transport of passengers in the cities of Serbia.
Keywords: system, organization, management, public city passenger transport.
1. UVOD
Danas ne treba više dokazivati značaj i ulogu sistema javnog gradskog i prigradskog transporta
putnika pošto je opšte prihvaćen stav, da je to nezamenljiva funkcija u životu svih građana, privrede
i aktivnosti u gradu.
Ključni trendovi u oblasti ovog sistema, danas su:
- Obaveza i briga lokalnih zajednica za obezbeđenje mobilnosti stanovnika uz ograničeno
korišćenje putničkih automobila saglasno strategiji “održivog razvoja" i "kvaliteta života",
1
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Otvaranje tržišta usluga za sve prevoznike i sve vrste vlasništva,
Razvoj intermodalnog prevoza (što podrazumeva sistematičnu upotrebu dva ili više načina
prevoza sa ciljem povećanja ukupne efikasnosti transportnog sistema),
Puna integracija: transportnih mreža (fizička integracija), tarifna integracija i logička –
informaciona integracija,
Potreba da se poveća proizvodna efikasnost i snize troškovi poslovanja prevoznika, i
Pritisak građana na organe lokalne samouprave da se realizuje viši nivo kvaliteta uz
prihvatljivu cenu usluga i jedinstvenu kartu za sve prevoznike i vidove transporta.

2. SVETSKA ISKUSTVA
Gotovo da nema grada u svetu u kome sistem JGTP-a ne predstavlja baznu delatnost i osnovni
preduslov za odvijanje velikog broja gradskih aktivnosti.
U zavisnosti od značaja JGTP-a u transportnom sistemu grada i regiona, kao i ekonomskih potencijala
lokalnih, regionalnih i državnih institucija zaduženih za praćenje rada i podršku obavljanja delatnosti
javnog transporta, variraju modeli organizovanja i upravljanja tržištem sistema JGTP-a. Generalno
formula optimalnog modela povezanosti lokalnih kompanija za obavljanje delatnosti JGTP-a, u
oblasti organizacije, upravljanja, tekućeg poslovanja i razvoja, u tehničko-tehnološkom i ekonomskofinansijskom smislu ne postoji.
Iako se organizacione forme (modeli) sistema JGTP-a razlikuju od grada do grada one imaju i
nekoliko zajedničkih karakteristika. Te zajedničke karakteristike počivaju na koordinaciji transportne
usluge na gradskom i prigradskom području, konkurenciji između prevoznika, fizičkoj, tarifnoj,
upravljačkoj, kontrolnoj i informacionoj integraciji sistema, sigurnim izvorima finansiranja njihovog
tekućeg poslovanja kao i sigurnim izvorima finansiranja razvoja funkcije JGPP-a.
Na osnovu dostupne literature i na osnovu većeg broja objavljenih radova u svetu, može se zaključiti
da postoje tri osnovna koncepta, odnosno grupe modela organizovanja tržišta sistema JGPP-a.
2.1 Model regulisanog režima (klasičan model)
Model regulisanog režima javnog monopola u JGPP−u uglavnom dominira u sistemima JGTP-a gde
je prevoznik u vlasništvu grada. U okviru istog mogući su određeni modaliteti. U primeni je u
najvećem broju zemalja Evrope (Austrija, Belgija, Nemačka, Španija, Luksemburg, Grčka, Italija,
Holandija, Portugal, Srbija i Crna Gora). Regulisani režim sistema−upravljanje sistemom JGTP-a
može se odnositi na "javne" ali i na "privatne" prevoznike.
2.2 Model režima ograničene konkurencije
Kod ovog modela postoje dve varijante modela i to: na različitim oblicima tendera na nivou linija i
sa najčešćim izborom prevoznika sa najnižom cenom (Danska, Finska, Švedska−tzv. Skandinavski
model) ili na ugovorima za upravljanjem mrežom linija (Francuska, Norveška−tzv. Francuski model).
2.3 Model deregulisanog sistema JGPP-a
Ovo je model slobodnog tržišta koji se zasniva na konkurenciji između prevoznika za pojedine linije.
Ovi modeli su primenjeni uglavnom u Velikoj Britaniji (van Londona).
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3. UGOVORI U SISTEMU JGPP
Definisanje odgovornosti i obaveza lokalnih organa uprave, nadležnih za javni transport putnika i
prevoznika, kao i mehanizma za njegovo sprovođenje i kontrolu, podrazumeva uspostavljanje
ugovornog odnosa između ovih subjekata.
U okviru svakog ugovora, njegov obavezni sadržaj se odnosi na regulisanje sledećih pitanja:
- Priroda usluge,
- Način konkurisanja i izbora prevoznika,
- Zakonski uslovi koje mora da zadovoljava prevoznik da bi ušao na tržište transportnih usluga,
- Red vožnje,
- Potrebni prevozni kapaciteti,
- Kvalitet transportne usluge,
- Zajednički elementi za obrazovanje cene prevoza,
- Način kontrole preuzetih obaveza oba učesnika,
- Dopune i modifikacije ugovora,
- Period validnosti ugovora,
- Način utvrđivanja sredstava za tekuće poslovanje prevoznika,
- Stimulativne i kaznene mere za izvršavanje/ne izvršavanje preuzetih obaveza.
Na osnovu dostupne literature, može se zaključiti da postoje sledeće vrste ugovora:
Ugovor na bazi ukupnih troškova − Kod ovog tipa ugovora, proizvodni rizik (cena koštanja) je
stvoren u transportnom preduzeću, dok je kod organa gradske uprave stvoren rizik ostvarivanja
prihoda. Prihvatljiva cena će biti plaćena za izvršenje utvrđenog−fiksnog obima transportne usluge,
dok ostvareni prihod od prodaje karata pripada nadležnoj gradskoj upravi. Razlika između
realizovanih troškova i unapred planiranih troškova (cene koštanja) pripada prevozniku, dok razlika
između stvarnih i planiranih prihoda pripada gradskoj upravi.
Ugovor na bazi neto troškova − Kod ove vrste ugovora proizvodni rizik (cena koštanja) i rizik
ostvarivanja prihoda ostvaruju se kod prevoznika. Naime, suština ovog aranžmana sastoji se u tome
da, prevoznik na tenderu daje svoju procenu (plan) prihoda i troškova i to postaje (uz sve ostalo)
osnova za ugovor sa nadležnim gradskim organom uprave. U eksploataciji istog, prevoznik (raznim
veštinama) može da smanji troškove i/ili poveća prihode. Razlika između planiranih ukupnih tekućih
eksploatacionih troškova prevoznika i prihoda, određuje cenu koju gradska uprava plaća prevozniku.
Realizovana razlika između ukupnih troškova i prihoda, koja nije u vezi sa planiranom razlikom
između troškova i prihoda, pripada prevozniku.
Ugovor o upravljanju − Ovaj tip ugovora je suprotan ugovoru na bazi neto troškova, pošto ovaj tip
ugovora sadrži i proizvodni rizik i rizik ostvarivanja prihoda koji pripada gradskoj upravi, umesto
prevozniku. To znači da ovaj organ gradske uprave dobija sredstva koja ne zavise od njegovog
rezultata.
Važno je napomenuti da će uspeh ugovora biti određen strukturom stimulacije (nagrađivanja)
uključujući i one koje su ugrađene u ugovor (osnovne stimulacije), na primer obezbeđenje politikom
konkurencije. Međutim, pored stimulacija, ugovorom se predviđaju i sankcije−penali, u slučaju
neostvarivanja preuzetih obaveza od strane prevoznika.
4. ISKUSTVA GRADOVA U SRBIJI
Sistemi JGTP-a u gradovima u Srbiji poslednjih dvadesetak godina doživeli su drastične promene
kako u nivou kvaliteta usluge tako i u načinu organizacije, procesa praćenja i planiranja. Pre ovog
perioda, u svim gradovima je ovaj sistem bio poveren jednom prevozniku što je često rezultiralo
određenim nesuglasicama između Grada i tog preduzeća.
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Obaveze, odgovornosti i zadaci lokalnih organa gradske uprave u integrisanom okruženju sa više
prevoznika jesu: definisanje modela organizacije tržišta usluga u javnom funkcionisanju i nadzor nad
definisanim kvalitetom usluge i prihodom, utvrđivanju svih performansi sistema (ulaz, izlaz i uslovi
rada prevoznika, upravljanja na sniženje troškova sistema, umerena socijalna politika prema
određenim grupama stanovnika, itd.), na strateškom i taktičkom nivou), planiranje elemenata
kvaliteta usluge (linije, redovi vožnje), planiranje i organizacija funkcionisanja celine sistemaintegracija sistema, definisanje uslova za sticanje i raspodelu prihoda prevoznicima, kontrola troškova
sistema javnog gradskog transporta putnika za željeni nivo kvaliteta usluga.
Poslednjih godina u svim većim gradovima u Srbiji koji imaju organizovan sistem JGTP-a, uvodi se
model režima ograničene konkurencije u ovaj sistem (sa dva i više prevoznika – operatera u sistemu).
Nakon uvođenja više prevoznika u sistem JGTP-a u gradovima Srbije, nastaje potreba za
definisanjem načina organizacije i upravljanja obzirom da sistem biva složeniji u strukturi i načinu
funkcionisanja. Najvažniji ciljevi prevoznika (opstanak na tržištu, ostvarenje većeg profita,
izjedačavanje uslova za sve prevoznike) prirodno su u suprotnosti sa ciljevima korisnika (kvalitetniji
prevoz uz prihvatljivu cenu) i ciljevima organa gradske uprave (povećanje kvaliteta usluge, kontrola
i sniženje troškova sistema, umerena socijalna politika prema određenim grupama stanovnika, itd.).
Osnovni problem koncepta ovakvog sistema sa više prevoznika (operatera) jeste potreba za što
kvalitetnijom kontrolom i načinom organizacije koja zahteva posebni organ, koji bi se bavio
isključivo poslovima iz oblasti JGTP-a.Tako je u većini gradova fornirana Direkcija za javni prevoz
putnika, izuzev u Kragujevca u kome je formirana Agencija za saobraćaj.
Osnovni delokrug rada (donošenje strateških i taktičkih odluka) ovakve institucije je da radi poverene
poslove, za i u ime grada, i to:
- Planiranje razvoja javnog transporta sa tržištem u integraciji svih podsistema,
- Postavljanje i kontinualna korekcija mreže linija,
- Izrada redova vožnji,
- Kontrola odvijanja saobraćaja,
- Uvođenje prioriteta i drugih mera za povećanje brzine javnog transporta,
- Kontrola putnika,
- Izdavanje i prodaja karata,
- Sklapanje ugovora sa prevoznicima,
- Kontrola izvršenja ugovora,
- Raspodela prihoda od prodatih karata za korišćenje usluga transporta više prevoznika,
- Naplaćivanje usluga od drugih organa i institucija za kategorije putnika sa povlašćenim
cenama,
- Obezbeđivanje dopunskih sredstava za razvoj JGTP-a,
- Praćenje i analiza troškova i prihoda rada prevoznika,
- Poslovi vezani za praćenje i unapređenje: tarifnog sistema, sistema naplate,sistema karata i sl.
5. FINANSIRANJE SISTEMA JGTP-a
U gradovima, gradske vlasti imaju glavnu ulogu ili potpunu odgovornost u održavanju javnih
objekata kao što su ulice, pešačke zone, parkovi, istorijski objekti i sl. Vlasti takođe finansiraju i javne
usluge gde spadaju sigurnost i bezbednost, zdravstvo, čisto i privlačno okruženje u gradovima. Pored
toga imaju učešće i u finansiranju većine transportnih sistema.
Glavni razlozi i obrazloženje za korišćenje javnih sredstava u finansiranju sistema JGTP-a, su ovde
sumirani:
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a) JGTP je javni servis koji obezbeđuje mobilnost za celokupno stanovništvo, uključujući sve
uzraste kao i sve kategorije ljudi (stanovnici, posetioci, invalidi, i drugi). Sistemi JGTP-a imaju
različite pozitivne uticaje i rezultate koje su u velikoj meri kvalitativni i koji nisu pogodni za
merenje u novčanim jedinicama.
b) Po svojoj prirodi i funkciji JGTP sa svom svojom infrastrukturom predstavlja javni objekat.
c) Sa svojim visokim kapacitetom i pouzdanim uslugama, JGTP omogućava razvoj brojnih
urbanih aktivnosti.
U sistemima javnog gradskog transporta putnika u Republici Srbiji poslednjih godina sprovode se
značajne aktivnosti kao što su: unapređenje nivoa kvaliteta rada sistema i usluga, racionalizacija
sistema u svim aspektima poslovanja i funkcionisanja, unapređenja organizacije i upravljanja na svim
nivoima, povećanja efikasnosti, povećanja ugleda u okruženju, itd.
Nakon sistemski sprovedenih aktivnosti na unapređenju regulatornih okvira, mreže linija,
organizacione strukture i upravljačkih procesa, stvoreni su uslovi za značajno unapređenje troškovne
i ekonomske efikasnosti sistema.
Aktivnosti vezane za unapređenje troškovne i ekonomske efikasnosti sistema treba da se sprovode na
svim nivoima upravljanja, što zahteva pre svega detaljnu analizu troškova i prihoda sistema,
projektovanje i uspostavljanje veza i odnosa između procesa koji su u funkciji sticanja i raspodele
prihoda. Konačan cilj ovih aktivnosti treba da bude održiv sistema za sve ključne aktere u sistemu
(organe lokalne uprave, operatore - prevoznike i korisnike). Na troškove i prihode sistema javnog
gradskog transporta utiče više faktora (kvalitet i struktura voznog parka, vrsta i cena pogonske
energije, cene rezervnih delova, nivo zarada zaposlenih, cene transportne usluge, organizacija i
upravljanje, itd.), koji u povratnoj vezi direktno utiču na ostvarene finansijske rezultate poslovanja
sistema.
5.1 Model organizacije i upravljanja u Beogradu
Nastanak i razvoj konkurencije na tržištu usluga javnog transporta putnika u Beogradu odvijao se u
pet vremenskih sekvenci koje su označili sledeći događaji:
- kraj 1997. godine - početak angažovanja privatnika na gradskim linijama,
- početak 1998. godine - generalni štrajk GSP-a,
- prvi javni konkurs za uključivanje prevoznika u prevoz na gradskim linijama 1998. godine,
- drugi javni konkurs 1999. godine,
- uvođenje jedinstvenog reda vožnje 2001. godine,i
- uvođenje jedinstvenog tarifnog sistema 2003. godine.
U toku proteklih sedam godina primene novog Ugovora potpisano je dvanaest Aneksa Ugovora,
kojima je uglavnom verifikovana promena cene rada (naknada po pređenom kilometru) u trenutku
kada su se stekli uslovi, ali su i uvedeni neki novi elementi. Aneksom 8. 2010 godine uvedene su
najznačajnije izmene koje se odnose na sledeće:
- Uvedena je nova kategorija cene rada po pređenom kilometru (uvećana za 10%) za nova
vozila sa klima uređajima. Ova mera je delovala veoma stimulativno, tako da je većina
prevoznika nabavila takva nova vozila.
- Zbog ulaska u nove investicije (za nabavku novih vozila) produžen je rok važenja osnovnog
Ugovora na deset godina (do kraja 2015. godine).
- Takođe su promenjene (povećane) i uvedene neke nove kaznene odredbe za prevoznike koji
ne održavaju planirani red vožnje.
Važno je istaći da je od uvođenja jedinstvenog tarifnog sistema (2003. godine) grad Beograd preuzeo
obavezu da finansira rad privatnih prevoznika iz dotacija iz budžeta Grada. U periodu do uvođenja
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jedinstvenog tarifnog sistema privatni prevoznici su svoj prihod ostvarivali prodajom pojedinačnih
karata u vozilima. Od uvođenja jedinstvenog tarifnog sistema naknada za rad prevoznicima je
isplaćivana iz dva izvora: od prihoda ostvarenog prodajom svih vrsta voznih isprava koja su
dopunjavana sredstvima iz Budžeta grada.
U proteklom periodu visina sredstava iz Budžeta grada činila su 40-60% ukupno potrebnih sredstava,
što je direktno zavisilo od vođene tarifne politike, odnosno visine cene karata. Uporedo sa razvojem
sistema javnog prevoza, tarifnog sistema i sistema naplate prevoza i upravljanja saobraćaja razvijale
su se i gradske službe za njihovu realizaciju.
Na startu rada sa više prevoznika u sistemu javnog prevoza u Beogradu sve poslove vezane za
organizaciju javnog prevoza obavljalo je posebno odeljenje u okviru Sekretarijata za saobraćaj.
Poslove nabavke, naručivanja i distribucije svih vrsta prevoznih dokumenata (povlastice, pretplatne
karte, pojedinačne karte), naplatu i prikupljanje prihoda, kontrolu karata u vozilima, izradu
zajedničkih redova vožnji za sve prevoznike, upravljanje saobraćajem i kontrolu saobraćaja (kontrolu
izvršenja planiranog reda vožnje) obavljale su stručne službe Gradskog saobraćajnog preduzeća
„Beograd“ (koji su te službe već imali formirane iz vremena kada su bili jedini gradski prevoznik) po
ugovoru sa Skupštinom grada i za određenu nadoknadu koja je zavisila od ostvarenog prihoda od
prodaje svih vrsta voznih isprava.
Uvođenjem sistema za automatsko upravljanje i kontrolu saobraćajem i savremenog sistema za
naplatu prevoza 2012. godine sve navedene poslove preuzela ja kompanija koja je na javnom tenderu
izabrana za najpovoljnijeg ponuđača za ovaj posao. Novi sistemi sa pratećom opremom i službama
koji ih realizuju deo su desetogodišnjeg koncesionog ugovora sa gradom. Sve troškove nabavke,
ugradnje, eksploatacije, usavršavanja i opravki snosi kompanija koja je dobila posao uz mesečnu
nadoknadu (u toku 10 godina) u visini 7% od mesečno ostvarenog prihoda ostvarenog prodajom svih
vrsta voznih isprava. Dispečersku funkciju u upravljanju saobraćajem preuzela je u međuvremenu
formirana Direkcija za javni prevoz, kao sastavni deo Sekretarijata za saobraćaj.
Na osnovu iskustava u prethodnom peiodu, kada su u javni prevoz putnika u Beogradu bili uključeni
privatni prevoznci, grad Beograd je u septembru 2015. godine pripremio novi tender – javni poziv u
otvorenom postupku za ustupanje Usluge prevoza putnika u javnom gradskom prevozu u Beogradu
za naredni period od deset godina.
Tender je koncipiran na principima javno - privatnog partnerstva sa rokom primene Ugovora u
periodu 01.01.2016.-31.12.2025. godine, odnosno do utroška obezbeđenih sredstava, koja su
definisana na osnovu planiranog transportnog rada za navedeni period.
U ponudi su date 43 linije u gradskom i prigradskom prevozu u Beogradu. 31 linija na kojima će
raditi solo autobusi sa planiranom realizacijom od 2.524.016 kilometara mesečno i 12 linija na kojima
će raditi minibus vozila sa planiranom realizacijom od 99.632 kilometara mesečno, sa ukupno 385
vozila (369 solo autobusa i 16 minibus autobusa).
Pored osnovnih tehničko-eksploatacionih karakteristika (propisani Zakonom i pratećim propisima)
koje moraju da zadovoljavaju vozila na radu, definisani su i posebni zahtevi, za čijom primenom su
se iskazale potrebe u predhodnom periodu.
Definisani su sledeći zahtevi:
- Vozila ne starija od deset godina od prve registracije.
- Novonabavljena vozila moraju da imaju fabrički ugrađen klima uređaj, a stara vozila mogu
da imaju naknadno ugrađen takav uređaj.
- Broj i širina vrata kao i broj mesta za sedenje i stajanje po tipu vozila.
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Sistem za video nadzor u vozilu (vozački prostor, prostor za putnike i vrata). Kamere treba da
budu povezane preko internet protokola na jedinicu za skladištenje podataka. Jedinica za
skladištenje podataka u vozilu mora da ima kapacitet za skladištenje podataka u toku pet
dana. Takođe mora da postoji mogućnost prenosa podataka do dispečerskog centra sa
obezbeđenom mogućnošću preuzimanja slike i snimljenih podataka.
Uređaje za brojanje putnika na vratima sa tačnošću brojanja od min 90%.
WiFi bezžični internet u vozilima za putnike.
Napred na vozilu i bočno na dva mesta displej table za označavanje linija (broj i naziv linije,
promenljiv u smeru kretanja) osvetljene u nočnim uslovima.
Vozila moraju da budu kablirana za postavljanje uređaja za naplatu prevoza i upravljanje
vozilima koje obezbeđuje kompanija koja je izabrana za ovaj posao.
U cilju unifikacije spoljneg izgleda vozila definisana je šifra boje vozila, kojim vozila moraju
biti ofarbana.

Za razliku od ranijih tendera kada je u napred bila definisana cena rada po pređenom kilometru, ovoga
puta je definisana maksimalna prihvatljiva ponuđena cena po pređenom kilometru (153,00 din/km za
solo autobuse i 107,00 din/km za minibus) a ponuđači su sami nudili svoju cenu u skladu sa
ponuđenom cenom.
U skladu sa napred iznetim promenjen je i način za vrednovanje ponuda. Kriterijum za izbor
najpovoljnijeg ponuđaća bila je ekonomski najpovoljnija ponuda pri ćemu su vrednovani sledeći
elementi ponude i to:
- Kriterijum cena 80 pondera i
- Kvalitet vozila 20 pondera (sa sledećim elementima: tip motora 10 pondera, visina poda 7
pondera i rampa za ulaz/izlaz osoba sa smanjenom mobilnošću 3 pondera).
6. ZAKLJUČAK
Poslednjih godina u svim gradovima u svetu pa i u regionu koji imaju organizovan sistem JGTP-a,do
sada je bio primenjen Model regulisanog režima javnog monopola u JGTP−u (gde je jedini prevoznik
u sistemu u vlasništvu grada), uvodi se većinom model režima ograničene konkurencije u ovaj sistem
(sa dva i više prevoznika – operatera u sistemu). Iako se organizacione forme (modeli) sistema JGTPa razlikuju od grada do grada one imaju i nekoliko zajedničkih karakteristika. Te zajedničke
karakteristike počivaju na koordinaciji transportne usluge na gradskom i prigradskom području,
konkurenciji između prevoznika, fizičkoj, tarifnoj, upravljačkoj, kontrolnoj i informacionoj
integraciji sistema, sigurnim izvorima finansiranja njihovog tekućeg poslovanja kao i sigurnim
izvorima finansiranja razvoja funkcije JGTP-a.
Poboljšanje usluga JGTP predstavlja važnu komponentu transportnih planova za poboljšanje sistema
transporta u odrđenom regionu. Visok kvalitet usluga javnog prevoza može da obezbedi različite
ekonomske, socijalne i ekološke prednosti, uključujući direktne koristi povećanja prihoda od
delatnosti.
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JAVNI GRADSKO PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA, KOMUNALNA
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Apstrakt: U radu je ukazano na značaj, funkcije i važnost usluga sistema javnog prevoza putnika kao
privredne delatnosti i važnog faktora za kvalitet života građana i razvoj lokalnih samouprava. S
obzirom da je javni prevoz kao komunalna delatnost, nezamenjiva funkcija u životu građana, kao i
veoma značajan faktor u funkcionisanju privrede i gradova, može se reći da kvalitet usluge javnog
prevoza utiče na efektivnost i efikasnost brojnih aktivnosti stanovništva, organizacija, privrednih
subjekata, pratećih procesa i drugih aktivnosti ljudi. Lokalne samouprave imaju direktan uticaj, kroz
nadležnost, odgovornost i ovlašćenja za organizaciju, uspostavljanje i nadzor nad javnim prevozom
putnika u gradsko-prigradskom prevozu autobusima, kao i za taxi prevoz i vanlinijski prevoz putnika,
uz neprekidno delovanje na unapređenju bezbednosti saobraćaja na teritoriji u svojoj nadležnosti.
U radu su navedene važne procedure i neophodna postupanja predstavnika lokalnih samouprava, ali
je ukazano i na neke bitne aspekte i činjenice koje je potrebno sagledati u procesima kreiranja,
ugovaranja i nadzora, a sve u cilju optimalnog oblikovanja javnog gradsko-prigradskog prevoza
putnika u lokalnoj zajednici. U uređenju ove oblasti neophodno je postupanje u skladu sa zakonom,
stručnim elaboratom i stručnom praksom, strategijama na nacionalnom i lokalnom nivou, interesima
građana u lokalnoj zajednici i korisnika usluga javnog prevoza putnika. Lokalne samouprave, uz
sopstvenu kvalitetnu organizaciju treba da imaju ugovorenu stručnu pomoć.
Ključne reči: lokalna samouprava, javni prevoz, ekonomska održivost, efektivnost, saobraćajni
sistem.

PUBLIC URBAN AND SUBURBAN TRANSPORT OF PASSENGERS,
COMMUNAL SERVICE OF GREAT IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY
Abstract: Importance of public passenger transport system services as an economic sector and an
important factor for the quality of life of citizens and the development of local governments.
Considering that the communal service of public transport is an irreplaceable function in the life of
all citizens, activities in the city and economy, it can be said that the quality of public transport service
affects the effectiveness and efficiency of all production, accompanying processes and other human
activities. Local governments have a direct influence, competence, responsibility, authority to
organize, establish and supervise public passenger transport in urban suburban bus transport, taxi
transport and special-tourist transport organized and paid by local self-government and obligations
to regulate public transport activities in its territory, so as to improve the quality of service,
1
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development of the city and improvement of traffic safety. We have listed all the important procedures
in the paper and necessary actions of local government representatives, but also points out all aspects
and facts that need to be considered and recognized in the processes of creating, contracting and
supervising the processes of public urban suburban passenger transport in the local community. The
legal regulations, obligations and responsibilities of local self-governments from the aspect of
establishing a functional, economically sustainable system that achieves the effectiveness of public
passenger transport are pointed out.Local self-governments, in addition to their own quality
organization, should have contracted professional assistance.
Keywords: local government, public transport, economic cost-effectiveness, effectiveness, traffics
system.
1.

UVOD

Lokalne samouprave imaju svoj interes, strateški cilj, obavezu i odgovornost, ali i zakonsku obavezu
da kreiraju, uspostave i unapređuju komunalne usluge, među kojima je i javni transport putnika.
Komunalna delatnost javnog transporta putnika je od izuzetnog značaja za kvalitet života svih
građana, uz poseban naglasak na interese ciljnih grupa kao što su učenici i zaposleni. Sa druge strane,
saobraćajni sistem ima svoju predvidivu strukturu troškova i predstavlja skup servis za lokalne
samouprave.
U ovom radu ukazano je na neophodnost sagledavanja transportnih potreba, osmišljavanje,
planiranje, donošenje i sprovođenje odluka o javnom prevozu putnika na teritorijama lokalnih
samouprava, kao i na procedure za usvajanje optimalnog modela funkcionisanja javnog gradskoprigradskog prevoza putnika, koji je u nadležnosti lokalnih samouprava, a sve u funkciji razvoja
lokalne samouprave, kroz povećanje mobilnosti stanovništva, podrške privrednom razvoju i
unapređenju bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, za šta je neophodno usaglasiti finansijske,
funkcionalne, organizacione, teritorijalne, ekološke, bezbednosne i strateške aspekte i kapacitete
lokalnih samouprava, kao i zahteve za uslugama.
2.

ANLIZA POSTOJEĆEG STANJA NIVOA USLUGE I FUNKCIONALNOSTI JPP U
LOKALNOJ ZAJEDNICI

Posle dugogodišnjeg pada parametara kvaliteta javnih prevoznika, mnoge, a posebno manje lokalne
samouprave, suočile su se sa velikim problemima obezbeđenja lokalne mobilnosti stanovništva na
svojoj teritoriji. Dotadašnji višedecenijski model funkcionisanja, koji je bio prilagođen vremenu
postojanja masovne uposlenosti stanovništva i velikih privrednih giganata, koji su bili generator
razvoja javnog prevoza, kao siguran izvor velikog broja putnika, a samim tim i prihoda za svakog
prevoznika, u novim uslovima tranzicije i brzih promena koje je nametnuo tržišni sistem
funkcionisanja privrede, je počeo da pokazuje svoje slabosti, oličene u smanjenju broja
putnika,smanjenju učestalosti polazaka, pa i gašenju mnogih linija. Ovo je uzrokovalo i smanjenje
prihoda, što je za sobom povlačilo smanjenu sposobnost izvesnog broja prevoznika da obnavljaju
svoje vozne parkove. Pojavljuju se i oblici nelegalnog prevoza, koji su dokazano, doprineli
urušavanju legalnih prevoznika, na kojima je počivao javni prevoz dugi niz decenija.
Nedostatak poslovnog interesa prevoznika, je doveo do gašenja celog niza linija iz manjih sredina ka
središtu privrednog života velikog broja lokalnih samouprava. I pored povećanja dostupnosti mnogih
blagodeti savremenog života, kao što su strujna mreža, internet, odvoženje smeća i druge usluge bez
kojih je nezamisliv život savremenog čoveka, ipak je evidentna velika depopulacija sela odnosno
manjih sredina, a jedan od važnih razloga je nepostojanje atraktivnog javnog prevoza. Veliki broj
seoskih sredina ima jedan do dva polaska ka većem privrednom središtu, a neki ni jedan. Sela se
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postepeno gase, jer je mobilnost savremenog čoveka u samoj suštini njegovog bivstvovanja u
savremenom svetu.
3.

ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA U ORGANIZACIJI JPP

Lokalne samouprave su dužne da stvore uslove za nesmetan život, rad i razvoj populacije na svojoj
teritoriji, što je sistematizovano kroz definisanje komunalnih usluga (što je sama suština postojanja i
funkcionisanja lokalnih samouprava). Javni prevoz putnika jeste masovan prevoz građana u cilju
zadovoljenja potreba za njihovim dnevnim migracijama. Usklađivanje kapaciteta, teritorijalne
pokrivenosti i vremena realizacije usluge prevoza, treba da bude usklađeno sa tokovima putnika i
zahtevima za prevoženjem, odnosno sa vremenom rada bitnih institucija i teritorijalnom
organizacijom lokalne samouprave. [1] Otuda lokalna samouprava treba da bude nosilac i kreator
sistema funkcionisanja prevoza putnika na svojoj teritoriji, uz stalni nadzor i unapređenje usluga
prevoza, kroz podizanje kvaliteta, iskorišćenje kapaciteta, podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja,
uspostavljanje ekonomski održivog poslovanja, poštovanje ekoloških standarda.
Sistem javnog prevoza u gradu i prigradu, mora da bude u funkciji ispunjenja potreba za mobilnošću
stanovništva, uz uspostavljanje balansa sa ekonomskim mogućnostima svake lokalne samouprave i
predviđenog ulaganja sa očekivanim rastom privrednih aktivnosti u periodu povećanja nivoa usluge
prevoza, što predstavlja pravi izazov za mnoge ekonomski nedovoljno jake lokalne samouprave.
Ekonomska održivost poslovanja stvara preduslove za ekonomsku podršku i stručna rešenja
implementacije novih inteligentnih rešenja u saobraćaju, implementaciju akcionih planova
bezbednosti saobraćaja, uređenje i izgradnju infrastrukturnih objekata u saobraćaju, kao i niz drugih
mera unapređenja kvaliteta servisa prema građanima.
3.1. Modeli obavljanja javnog prevoza putnika
Politika finansiranja i tarifna politika su jedan od ključnih delova ukupne politike lokalne samouprave
prema komunalnom servisu javnog prevoza putnika. Politikom finansiranja, treba stvoriti optimalne
odnose u formiranju prihoda, kojim se obezbeđuje pokrivanje realnih troškova saobraćajnog sistema
izabranog prevoznika tako i potrebi za modernizacijom i razvojem istog. U većini manjih i većih
gradova evropskih zemalja javni lokalni prevoz se tretira kao komunalni sistem od vitalnog značaja
za kvalitet života svih građana i privrede zbog čega se i zove „javni“. [2]
U praksi, u budžetima se stvara deficit u poslovanju, uglavnom zbog sledećih razloga:
- ograničenje cena prevoza,
- povlašćene cene za određene kategorije korisnika i
- režim održavanja linija tokom celog dana ili godine.
Svaki navedeni razlog je za sebe dovoljan da onemogući ekonomski održivo poslovanje prevoznika
i zbog toga prevoznici ne mogu samostalno da posluju bez pomoći lokalne samouprave.Postoji niz
modela organizacije saobraćajnog sistema koji obavlja delatnost javnog prevoza putnika. Modeli
zavise od stepena postojeće razvijenosti komunalne delatnosti, potrebnih investicija, željenog
kvaliteta usluge, ciljeva lokalne zajednice, posebnih planova, nivoa razvijenosti informacionih
sistema i inteligentnih rešenja u saobraćaju, modela komunikacije sa građanima, strukture privrede,
ciljeva unapređenja bezbednosti u saobraćaju i ekoloških mera. Ovde ćemo ukazati na dva modela:
Prvi model je zasnovan na poveravanju delatnosti prevoza, nekom ili više zainteresovanih
prevoznika, po principu finansiranja od strane prevoznika prihodom od prodaje usluge prevoza, uz
učešće lokalnih samouprava u subvencionisanju pojednih kategorija putnika (najčešće đaka). U ovom
modelu prevoznik praktično upravlja javnim prevozom, uz najčešću, ponekad i jedinu obavezu da

150

obezbedi prevoz đaka, vezano za početke i završetke nastave. Ostale kategorije putnika su prepuštene
interesu prevoznika.
Drugi model je zasnovan na ugovorenoj ceni obavljenog prevoza po pređenom kilometru, gde lokalna
samouprava upravlja prevozom, kroz donošenje uslova za obavljanje prevoza, redova vožnje, tarifnog
sistema i sistema nadzora, pri čemu prevoznik deo prihoda ostvaruje prodajom prevozne usluge a
nedostajuća sredstva do ugovorene cene po pređenom kilometru plaća lokalna samouprava.
Uspostavljanje i razvoj javnog prevoza putnika u lokalnoj zajednici jeste zavisan od drugih planova
i ciljeva ali i može imati veoma veliki uticaj na druge strateške i sistemske akcione planove razvoja
privrede i servisa lokalnih samouprava u interesu građana.
3.2. Put do ostvarenja uređenog saobraćajnog sistema na teritoriji lokalne samouprave
Mišljenje Poslovnog udruženja je da je prvo potrebno napraviti studiju ili eleborat funkcionisanja
javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji zainteresovane lokalne samouprave. [3]
Elaborat bi trebalo da sadrži:
− sagledavanje osnovnih karakteristika drumske saobraćajne infrastukture,
− sagledavanje mreže i režima rada obrazovnih ustanova na teritoriji lokalne samouprave,
− anlaizu i prognoze privrednih aktivnosti na teritoriji lokalne samouprave,
− analizu zahteva korisnika i potencijalnih novih korisnika prevoza,
− definisanje tokova putnika i sagledavanje zahteva za prevoženjem,
− analiza postojeće mreže linija,
− analiza broja i rasporeda putovanja najvažnijih ciljnih grupa putnika,
− analiza dosadašnjeg tarifnog sistema,
− po mogućnosti, utvrđivanje prihoda i troškova u obavljanju prevoza prema postojećem stanju,
− ocena postojećeg sistema i identifikacija problema,
− predlog mera za unapređenje sistema,
− planiranje mreže linija i učestalosti polazaka,
− određivanje cene i troškova prevoza po novopredloženom modelu,
− predlog tehničkih, organizacionih, ekoloških i finansijskih uslova za davaoca usluge prevoza,
− uslovi konkursne dokumentacije u skladu sa važećim propisima,
− predlog ugovora o poveravanju prevoza i
− predlog upravljanja, nadzora i kontrole, sistema JGPP na teritoriji lokalne samouprave .
Na osnovu eleborata se pristupa izradi Predloga koncesionog3 akta koji odobrava Komisija za javnoprivatno partnerstvo4. Nakon odobrenja komisije, pristupa se procesu poveravanja obavljanja javnog
linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, kroz donošenje Odluke Skupštine jedinice lokalne
samouprave o načinu obavljanja komunalne delatnosti i skalpanje Ugovora o poveravanju, osim kada
se osniva javno preduzeće.

Koncesija je JPP sa elementima koncesije na osnovu kojeg je moguće komercijalno korišćenje prirodnog bogatstva,
dobara u opštoj upotrebi koja su u javnoj svojini, odnosno dobra u svojini javnog tela ili obavlјanje delatnosti od opšteg
interesa, koje javni partner ustupa privatnom partneru na određeno vreme, pod posebno propisanim uslovima, uz plaćanje
koncesione naknade od strane privatnog, odnosno javnog partnera, pri čemu privatni partner snosi rizik vezan za
komercijalno korišćenje predmeta koncesije. Posebni oblici koncesije su koncesija za javne radove i koncesija za javne
usluge.
4
Javno-privatno partnerstvo (JPP) je dugoročna saradnja između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja
finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravlјanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i
pružanje usluga od javnog značaja
3

151

4.

ANALIZA STRUKTURE TROŠKOVA KOMUNALNOG SISTEMA JPP

Metodologijom za analizu poslovanja i upravljanje menadžmenta transportnih sistema sagledali smo
sve aspekte uticaja na saobraćajni sistem javnog prevoza putnika. Lokalna samouprava snosi
odgovornost i obaveze uspostavljanja i održavanja kvalitetnog optimalnog komunalnog servisa, te sa
tog aspekta je neophodno sveobuhvatno sagledati poslovni sistem u celini.
Obim saobraćaja je veoma važan faktor koji utiče na cenu komunalne usluge u smislu mogućnosti
angažovanja vozila, iskorišćenosti kapaciteta i funkcionalne efektivnosti saobraćajnog sistema. [4]
Posle detaljnih analiza obima i dinamike rada, definiše se tehnologija obavljanja prevoza koja za
rezultat daje neophodnan broj, vrstu i starost vozila na radu u vršnom vremenu angažovanja.
Malo iskorišćenje vozila na godišnjem nivou ima značajan negativan uticaj na cenu koštanja rada
saobraćajnog sistema po pređenom kilometru. Svako angažovanje vozila sa manjim obimom rada od
80.000 km/godišnje, je tehnološki, saobraćajno i funkcionalno neracionalno, te je neophodno
sagledati modele ekonomske održivosti sistema.
Na osnovu svih ulaznih parametara definisanih po obimu, ceni i funkcionalnosti uvažavajući
tehnologiju rada, obim rada, starost i vrstu vozila, kao i niz drugih parametara poslovanja, na osnovu
metodologije koja je razvijena u PU „Srbijatransport“, kao rezultat se dobijaju strukture cena usluga.
Ovde je kao jedan od primera predstavljena cena usluge javnog prevoza saobraćajnog sistema vozila
starijih od 7 godina.
Tabela 1. Cene javnog gradsko prigradskog prevoza putnika bez PDV (dinara/kilometar)
Izvor: PU „Srbijatransport“

Vrsta vozila

40.000 60.000 80.000 100.000 125.000 150.000

minibus vozilo

149,43 119,79 104,68 99,12

95,68

94,69

solo grad. prigrad.

200,25 161,42 141,45 135,60

134,81

136,05

solo međumesno

230,73 182,65 157,84 148,97

147,98

149,30

Tabela 2. Cene javnog gradsko prigradskog prevoza putnika sa PDV (dinara/kilometar)
Izvor: PU „Srbijatransport“

Vrsta vozila

40.000 60.000 80.000 100.000 125.000 150.000

minibus vozilo

164,37 131,77 115,15 109,03

105,25

104,16

solo grad. prigrad. 220,28 177,56 155,59 149,17

148,29

149,65

solo međumesno

162,78

164,23

253,80 200,91 173,62 163,86

Pored obima kilometara rada vozila, veliki uticaj na ekonomičnost imaju popunjenost vozila i druge
mere promocije i favorizovanja javnog prevoza putnika u lokalnoj zajednici, kao poželjnom,
opravdanom i bezbednom sistemu prevoza putnika. Takođe značajan je uticaj rada inspekcijskih
organa u cilju suzbijanja nelegalnog rada drugih prevoznika, linijskog taksi prevoza i drugih sistema
koji urušavaju javni linijski prevoz putnika kao važnu komunalnu delatnost.
Takođe sistemi informisanja građana, infrastruktura i podrška prevozniku su od velikog interesa za
obezbeđivanje ekonomski održivog poslovanja komunalnog sistema javnog prevoza.
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Imajući u vidu da saobraćajni sistem komunalnog servisa javnog prevoza putnika ima evidentne
troškove pri realizaciji usluga, neophodno je da lokalna samouprava definiše model ekonomski
održivog poslovanja u interesu optimalnih cena usluga prema korisnicima, bezbednosti saobraćaja i
održivog zakonitog poslovanja.
U cilju detaljnog sagledavanja poslovanja primenom razrađene metodologije se sagledava struktura
procentualnog učešća svih važnijih troškova po vrstama vozila i obima rada u ukupnim troškovima
poslovanja saobraćajnog sistema javnog prevoza putnika. Analiza je sprovedena za godišnji prosečan
obim rada autobusa.
Imajući u vidu tehnologiju poslovanja saobraćajnih sistema, očigledna je međuzavisnost cene prevoza
(dinara/km) od obima rada vozila na godišnjem nivou. Povećanje obima rada značajno smanjuje cenu
prevoza po prevezenom kilometru, ali sa druge strane podrazumeva veće ukupno izdvajanje za
komunalnu delatnost poslovanja javnog prevoza putnika na teritoriji lokalne samouprave. Javni
prevoz putnika, sam po sebi podrazumeva masovan prevoz, popunjenost vozila, ali i važan, siguran i
pouzdan servis građana.
5.

CILJEVI, REŠENJA I STRUČAN PRISTUP REŠAVANJU

Saobraćajni sistem javnog prevoza putnika mora biti organizovan na ekonomski održivim principima
ali i podržan od organa lokalne samouprave u smislu obezbeđivanja masovnosti javnog prevoza, brige
za građane, bezbednost saobraćaja, podrške kvalitetu života građana, podsticanju privrednog rasta,
zaštiti životne sredine, ali i integralnom uticaju drugih mera u interesu građana sa kojima je javni
prevoz putnika kompatibilan.
Tarifna politika, sveobuhvatno sagledavanje ekonomskih parametara poslovanja, politika finansiranja
sistema su deo ukupne politike lokalne samouprave prema komunalnoj usluzi javnog gradsko
prigradskog prevoza putnika koji je od vitalnog interesa za funkcionisanje svih građana na teritoriji
lokalne samouprave. Politikom finansiranja ekonomski održivog poslovanja, treba stvoriti optimalne
odnose u formiranju prihoda, kojim treba da se obezbedi pokrivanje operativnih troškova poslovanja
transportnog operatera, ali i definisati politike modernizacije i razvoja sistema. Jedna od osnovnih
karakteristika savremenog života je povećana potreba za lokalnom mobilnošću stanovništva radi
obavljanja celog spektra različitih dnevnih aktivnosti. Upravo tu potrebu stanovništva treba da
zadovolji javni prevoz.
Da bi javni linijski prevoz putnika bio atraktivan za korišćenje, mora biti učestao, kvalitetan, tačan i
prihvatljiv po ceni koju plaća putnik. Nedovoljno atraktivan javni prevoz dovodi do povećanja
neracionalnog individualnog prevoza i konačno predstavlja jedan od generatora iseljavanja
stanovništva iz manjih naselja u veće urbane centre.
Nerešen javni prevoz putnika ostavlja iza sebe ostarela i u krajnjoj liniji, pusta sela. Svakako je
potrebno da cena izvršenog transportnog rada, ne pada samo na korisnika prevoza, već na sve poreske
obveznike, odnosno subvencionisanjem javnog linijskog prevoza putnika od strane lokalne
samouprave. Neophodno je da lokalna samouprava obezbedi potreban kvalitet delatnosti javnog
prevoza u skladu sa potrebama korisnika i materijalnim mogućnostima, u cilju efektivnog i
ekonomski održivog komunalnog servisa a u skladu sa Odlukom o redovnom prevozu putnika na
teritoriji lokalne samouprave.
6.

ZAKLJUČAK

Saobraćaj, bezbednost saobraćaja i javni prevoz putnika, predstavljaju kompleksne sisteme od
velikog značaja za državu, lokalnu samoupravu i stanovnike. Zahtevaju strateški pristup, kompleksnu
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organizaciju, implementaciju, realizaciju, unapređenje i razvoj, sve u cilju zadovoljenja prevoznih
potreba stanovnika, na ekonomski održivim principima.
Radi toga neophodna je saradnja sa kompetentnim stručjacima po svim osnovama i u svim fazama,
vezanim za ekonomsko funkcionalnu analizu, organizaciju, evaluaciju i efektivnost saobraćajnog
sistema i mobilnosti na teritoriji lokalne samouprave, kao što su: davanje konsultantskih usluga za
izradu osnovnih dokumenata lokalne samouprave na kojima se zasniva funkcionisanje javnog
linijskog gradsko-prigradskog prevoza putnika (Odluka o prevozu, Odluka o autobuskim stajalištima,
Odluka o tarifnom sistemu i td.).
Takođe su veoma važna dokumenta koja treba da se donesu, u saradnji sa stručnjacima i eksterno
angažovanim, na nivou lokalne samouprave:
- Strategije saobraćaja na teritoriji lokalne samouprave;
- Strategije bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama;
- Akcionih planova za realizaciju strategije;
- analiza stanja bezbednosti dece u saobraćaju, a posebno u zonama škola, sa predlogom mera
za poboljšanje bezbednosti dece u saobraćaju;
- analiza saobraćajnih nezgoda sa poginulim licem na putevima iz nadležnosti lokalne
samouprave (zakonska obaveza);
- izrada obaveznih godišnjih revizija stanja putne mreže koja je u nadležnosti lokalne
samouprave (zakonska obaveza);
- kao i drugih projekata iz oblasti saobraćaja, ekonomskih analiza, organizacije javne
komunalne usluge prevoza putnika, bezbednosti saobraćaja i ekonomskih analiza procesa svih
komunalnih sistema lokalne samouprave.
7.

PRIZNANJA

Posebno priznanje i zahvalnost treba odati svim kolegama, vrhunskim stručnjacima iz prakse i nauke
koji su dali svoj stručan doprinos unapređenju saobraćajnog Sistema u Republici Srbiji, a posebno
sistema javnog prevoza putnika. Oni su kompetentni za izradu potrebnih dokumenata, organizaciju
procesa i izradu ekonomskih analiza sistema i procesa i angažovani su u radu PU „Srbijatransport“ i
njenih ogranaka, kao na primer, Ogranka edukativno konsultativnog centra za saobraćaj
"Srbijatransport" i Ogranka za sudska veštačenja i konsultantske usluge "Srbijatransport".
Veoma je važno istaći i saradnju između poslovnih udruženja u oblasti saobraćaja i transporta, kao
što je primer saradnje između PU „Srbijatransport“ sa Poslovnim udruženjem drumskog transporta
„Panontransport“ Novi Sad, sa kojim se zajedno radi na razvoju rešenja i procedura unapređenja
saobraćajnog sistema Srbije.
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УЛОГА УРБАНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА НА ОДРЖИВОСТ ГРАДОВА
Милан Станковић1, Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш
Павле Гладовић2, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Владимир Поповић3, Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш
Јован Мишић4, Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш

Aпстракт: Систем урбаног транспорта путника је најзначајнији сервис мобилности
становника урбаног подручја и представља основни логистички подсистем града, овај
систем је један од главних инструмената политике одрживог развоја и квалитета живота
у градовима. Циљ система јавног транспорта путника је да се у условима окружења
задовоље транспортни захтеви по обиму и квалитету, на оптималан начин, а то значи уз
максималну производну, трошковну и економску ефикасност, и минималне негативне утицаје
на околину. Ефикасни системи градског транспорта путника доприносе економској и
социјалној повезаности урбаног подручја, тиме што својим перформансама и
карактеристикама доносе квалитет који задовољава потребе и очекивања свих становника
града. Транспорт путника омогућио је бржу циркулацију становника унутар градова, као и
површинско ширење градова. Развојем јавних превозних средстава повећавају се брзине
путовања па се насеља могу даље ширити јер се време путовања од периферије до центра не
повећава. На тај начин је јавни транспорт путника у знатној мери утицао на формирање и
развој градова.
Kључне речи: урбани транспорт, одрживост градова, мобилност.

THE ROLE OF URBAN PASSENGER TRANSPORT ON THE SUSTAINABILITY
OF CITIES
Abstract: The urban passenger transport system is the most important service for the mobility of
urban residents and is the basic logistics subsystem of the city, this system is one of the main
instruments of sustainable development policy and quality of life in cities. The аим of the public
passenger transport system is to meet the transport requirements in terms of volume and quality, in
an optimal way, and that means with maximum production, cost and economic efficiency, and
minimal negative impact on the environment. Efficient urban passenger transport systems contribute
to the economic and social connection of the urban area, by their performance and characteristics
bring quality that meets the needs and expectations of all city residents. Passenger transport has
enabled faster circulation of residents within cities, as well as the surface expansion of cities. With
the development of public transport, travel speeds are increasing, so settlements can expand further
because the travel time from the periphery to the centre does not increase. In this way, public
transport of passengers significantly influenced the formation and development of cities.
Keywords: urban transport, sustainability of cities, mobility.
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1. УВОД
Насеља су места сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија њихова производња
и друге активности те њихов друштвени и лични живот. Деле се на градска (урбана) и
приградска (рурална).
Економије засноване на ресурсима су подложне утицајима цена роба, технолошких промена,
динамике вредности земљишта и других утицаја на тржиште. Поред тога, становници
удаљених заједница имају ограничен приступ пословима, услугама и могућностима превоза.
Људи који немају приступ личним возилима или који не возе, као што су станари са ниским
примањима и старији грађани, имају малу мобилност и још мањи приступ пословима,
здравственој заштити и другим услугама.
Две трећине руралних Американаца (60 милиона људи) је скоро у потпуности зависно од
јавног превоза [1]. Они живе у насељима која имају или немају услугу ЈГПП-а и која се могу
окарактерисати као изолована.
За трећину Американаца у приградским подручјима који имају приступ јавном превозу,
омогућава им бољи приступ економским и активностима заједнице као што су запошљавање,
образовање, здравствена услуга, услуге социјалне заштите, куповина, забава, посета
пријатељима и рођацима. Ако овај систем не би постојао, они који га користе били би
принуђени да нађу алтернативни начини превоза.
У уводном делу рада дати су неки основни подаци о насељима, навикама становника и
зависности становник који живе у приградским насељима. Друго поглавље се односи на појам
урбанизације и урбане транзиције градских и приградских насеља. Суштина овог рада
представљена је у трећем поглављу кроз објашњење урбане мобилности и мобилности
становника у приградским насељима. У четвртом поглављу су дате могућности за обликовање
система мобилности за одрживост градова. Последње поглавље се односи на закључна
разматрања.
2. УРБАНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА
Урбанизација је била један од доминантних савремених процеса јер све већи удео светске
популације живи у градовима. Узимајући у обзир овај тренд, питања урбаног транспорта су од
највеће важности за превоз путника и захтева мобилности терета великих градских средина.
Саобраћај у градским подручјима је веома сложен због начина превоза, мноштва полазишта и
одредишта, количине и разноликости саобраћаја. Уопштено, фокус урбаног транспорта био је
на превозу путника, јер су градови посматрани као локације највећих људских интеракција са
интригантним саобраћајним облицима повезаним са путовањем на посао, комерцијалним
трансакцијама и слободним/културним активностима. Међутим, градови су и локације
производње, потрошње и дистрибуције, активности повезане с кретањем терета. Теоријски,
градски транспортни систем је уско повезан са градским обликом и просторном структуром.
Градски транзит је важна димензија мобилности, посебно у подручјима велике густине.
Процес урбанизације, или "урбана транзиција", описује промену становништва од оне која је
распоређена кроз мала рурална насеља у којима је пољопривреда доминантна економска
активност до становништва концентрисаног у већим, густим градским насељима које
карактеришу индустријске и услужне делатности [8]. У Европи и Северној Америци, брза
урбанизација крајем деветнаестог века и почетком двадесетог века, пратила је индустријску
револуцију и брз економски раст.
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Данашњи градови расту двоструко брже у смислу земљишта као и броја становника [8].
Сходно томе, пројекције показују да би будући трендови у урбанизацији могли да произведу
скоро троструко повећање у глобалном градском земљишту између 2000. и 2030. године [8],
јер се стотине хиљада додатних квадратних километара развија у урбане нивое густине. Таква
урбана експанзија прети да уништи станишта у кључним жариштима за биодиверзитет и
доприноси емисијама угљеника везаних за тропско уништавање шума и коришћење
земљишта.

Становништво (mil)

На глобалном нивоу, више људи живи у урбаним срединама него у руралним подручјима. У
2007. години, по први пут у историји, глобално урбано становништво је превазишло глобално
рурално становништво, а светско становништво је остало претежно урбано након тога.

Слика 1. Урбано и рурално становништво у свету, 1950-2050.
Извор: DESA, 2014.

Процес глобалне урбанизације се наставио брзо током протеклих шест деценија. У 2014.
години 54 % светске популације било је урбано. Очекује се да ће се глобална урбанизација
наставити, тако да ће до 2050. године свет бити једна трећина руралних и две трећине урбаних
становника [4]. Очекује се да ће светска урбана популација знатно порасти у наредним
деценијама. До средине 21. века светско урбано становништво вероватно ће бити величине
садашњег укупног броја становника.
3. РАЗВОЈ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ
Кретања су повезана са специфичним урбаним активностима и њиховим коришћењем
земљишта. Свака врста коришћења земљишта укључује стварање и привлачење одређеног
низа кретања. Овај однос је сложен, али је повезан са факторима као што су приход, урбани
облик, просторна акумулација, ниво развоја и технологија. Градска кретања су или обавезна,
када су повезана са планираним активностима (као што су кретања од куће до посла), или
добровољна, када они који их стварају могу слободно да одлуче о свом распореду (као што је
слободно време) [7]. Најчешћи типови урбаних кретања су:
▪ Кретања клатна - Ово су обавезна кретања која укључују путовање на посао између
локација становања и посла. Врло су циклични јер су предвидљиви и редовно се
понављају, већином свакодневно, па се стога називају клатно.
▪ Професионална кретања - То су кретања повезана са професионалним активностима
заснованим на послу, попут састанака и корисничких услуга, који се углавном одвијају
током радног времена.
▪ Лична кретања - То су добровољна кретања повезана са локацијом друштвених
активности, што укључује куповину и рекреацију.
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▪

▪

Туристичка кретања - Важно за градове који имају историјске и рекреативне
карактеристикаме, они укључују интеракцију између знаменитости и погодности, као
што су хотели и ресторани. Обично су сезонске природе или се јављају у одређеним
тренуцима. Велики спортски догађаји, попут Светског првенства или Олимпијских
игара, важни су генератори градских кретања током њиховог појављивања.
Дистрибутивна кретања - Ова кретања се тичу дистрибуције терета како би се
задовољили захтеви потрошње и производње. Углавном су повезани са транспортним
терминалима, дистрибутивним центрима и малопродајним објектима.

Мобилност је такође питање социјалне једнакости. Проценат аутомобила у градским
путовањима варира у зависности од локације, друштвеног статуса, прихода, квалитета јавног
превоза и доступности паркинга. Јавни превоз је приступачнији за неколико друштвених
група, попут студената, старијих и сиромашних. Постоје значајне варијације у мобилности
према старости, приходу, полу и инвалидитету. Родни јаз у мобилности резултат је
социоекономских разлика јер је приступ индивидуалном превозу углавном питање прихода.
Сходно томе, у неким случајевима модални избор је више модално ограничење повезано са
економским могућностима.
Централне локације генерално имају највише могућности урбане мобилности јер су присутни
капацитети приватног и јавног превоза. Међутим, то не значи да је мобилност лакша, јер су
централна подручја закрчена. На локацијама изван централног дела града, део становништва
које нема приступ аутомобилу суочава се са степеном изолације, или барем са ограниченијим
приступом погодностима и могућностима запослења. Ограничени јавни превоз и високи
трошкови власништва над аутомобилима створили су класу људи који су просторно
ограничени.
Широм света постоји приближно 184 система метроа, од којих неколико превози више од
милијарду путника годишње. Изградња и постављање система метроа убрзало се последњих
година, посебно у градовима у економском развоју где масовни транзит постаје јасна
стратегија за побољшање градске мобилности и ублажавање загушења. Ниво протока путника
је повезан са неколико географских и економских разлога. Неки градови са великим бројем
путника, попут Москве, Пекинга и Шангаја, имају традицију субвенционисаног градског
планирања јавног превоза и транзита. Многи градови велике густине имају ниво вожње
метроом пропорционалан њиховом становништву (Лондон, Хонг Конг, Осака, Париз, Сеул и
Токио), што указује на доследан ниво вожње где јавни превоз чини између 25 и 50 одсто
путовања на посао. Градови у којима је број путника пропорционално мањи од становништва
имају или значајан део свог становништва превише сиромашан да би себи приуштио метро
(Сао Пауло и Мексико), или довољно богати да преферирају аутомобил (Њујорк).
Савремени транзитни системи имају тежњу да буду у јавном власништву, што упућује да су
многе одлуке везане за њихов развој и рад политички мотивисане. Ово је оштра супротност у
односу на оно што се дешавало у прошлости, јер су већина транзитних система биле приватне
и профитно вођене иницијативе.
3.1 Мобилност становника у приградским насељима
Повећање мобилности у приградским насељима је велики изазов. Приградски развој је имао
неколико великих последица на пружање превозних услуга [9]:
‒ Приградски региони су већи од традиционалних градова и имају знатно мању густину.
То практично значи дужа растојања за већину путовања, мању доступност ка
дестинацијама на пешачкој удаљености и више пређених километара возилом у
свакодневним активностима него у урбаним срединама;
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‒

‒

Уколико постоји различитост у сврхама путовања у једном приградском насељу,
захтеви за путовањима ће бити израженији у појединим деловима дана у зависности од
намене путовања. За одржавање нивоа услуге и ефикасности, услуга јавног превоза
мора бити прилагодљива различитим обрасцима трасе пута и конфигурацијама терена;
Мања просечна густина у приградским насељима значи не само мање настајања
путовања, него и да је раздаљина путовања између тачака, у просеку виша. Недостатак
повезаног уличног система доводи до мање директних путовања и више пређених
километара возила за неке активности него у урбаним срединама.

Наведене разлике у вези са обрасцима путовања и коришћењем земљишта указују на то да не
треба само услуга јавног превоза, већ и критеријуми за вредновање треба да буду прилагођени
начину становања у приградском насељу. Повећање мобилности у приградским насељима је
велики национални изазов. Постојећа мреже улица историјски је дизајнирана да служи
градским урбаним центрима.
Разлике у обрасцима путовања и у просторним и институционалним уређењима између
периферије и урбаног дела града, намећу тежњу не само да се превозне услуге прилагоде
новим условима, него и да критеријуми коришћени за планирање и процену услуге буду
другачији.
Више од 75 % популације Европске уније (ЕУ) живи у урбаним срединама. Због тога, урбани
транспорт чини значајан део укупне мобилности. Једна петина километара које људи пређу у
путу унутар ЕУ су урбана путовања краћа од 15 km [7]. Између 1995. и 2030. године, очекује
се повећање за 40 % у укупним километрима у ЕУ у урбаним срединама. Урбана подручја
„трпе” у великој мери због загушења и гужве услед прекомерне употребе приватних
аутомобила. Загађење, бука и незгоде су нарочито акутни проблеми у великим урбаним
окружењима и утичу на животе хиљаде људи [7].
Велика урбана подручја нису одржива без јавног превоза. Велика густина становника и радних
места чини простор врло оскудним ресурсом за нормалан живот. Јавни урбани транспортут је
с тога један од најзначајнијих сектора у стварању одрживог урбаног окружења. Јавни превоз
је најефикаснији начин транспорта у смислу потребног простора по путнику и тренутно је
најбољи одговор на потребну мобилност у густо насељеним подручјима.
Посао

18 %

Школа
34.1 %
10.5 %

Куповина
Лечење

8.6 %

Лични послови
17.3 %

11.5 %

Остало

Слика 2. Сврха путовања становника у малим урбаним и руралним срединама
Извор: APTA, 2007.

Примарно одредиште за кориснике јавног превоза у малим урбаним и руралним срединама је
посао, што чини 34 % свих путовања. Куповина и вечерњи изласци чине 17 % путовања,
образовање представља 12 %, лични послови 10 %, а одлазак код лекара 9 %. Све остале сврхе
путовања, укључујући друштвене активности и рекреацију, представљају 18 % путовања [3].
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Јавни превоз нуди мобилност за милионе становника. Међутим, за становнике малих урбаних
и руралних подручја, приступ јавном превозу би требало да буде знатно проширен. Скоро две
трећине свих становника у овим заједницама има неколико опција превоза. Иако су велики
кораци учињени у последњој деценији да се обезбеди већи избор превоза, много већа подршка
је потребна у тим заједницама.
Поред тога што нуди алтернативни метод превоза, јавни превоз игра значајну улогу у
економији једне државе, укључујући приступ послу, уштеду времена за путнике, уштеда
трошкова превоза за послодавце и приступ за све. Скоро 6 % сеоских домаћинстава и више од
6 % малих урбаних домаћинстава немају приступ приватним возилима [10].
Јавни саобраћај је веома неекономичан у ретко насељеним подручјима, а решења која су имала
за циљ да ограниче употребу приватних аутомобила и да задовоље потребе становника без
аутомобила, имала су делимичан успех. Просечан број аутомобила по једном домаћинству
расте много брже на периферији него у центру града - на пример, 0,5 аутомобила на једно
домаћинство у Паризу, према 1,5 аутомобила на једно домаћинство у париском предграђу.
Притисак да се смањи време путовања дневних миграната, упркос великим раздаљинама
између места становања и места рада, довео је до изградње специјализоване и скупе транзитне
инфраструктуре, која генерише ограничен степен буке, а има за последицу неорганизовану
урбану морфологију и разарање околине [6].
4. МОГУЋНОСТИ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ СИСТЕМА МОБИЛНОСТИ ЗА ОДРЖИВОСТ
ГРАДОВА
Последице кризе COVID-19 резултирају затварањима, али и акцијама Влада широм света које
би могле да укажу на почетак другачијег начина планирања и управљања градовима. Иако је
криза имала и наставиће да има трагичне последице за многе људе, једна од предности је то
што пружа јединствену прилику за иновације. На пример: Криза је била „тренутак који је
променио живот” за све, и лакше је променити навике кретања у таквим тренуцима. Повећано
прихватање промена у јавности се смањује [11]:
▪ Са смањењем потражње за мобилношћу и значајним смањењем броја аутомобила који
се користе, градски центри су постали „пешчаре” у којима се могу испробати нове мере.
Такође је мањи ризик од непосредне контроверзе ако се истраже нове мере које
ограничавају аутомобиле;
▪ Градске власти и оператери могу искористити тренутак повећане јавне свести о
питањима животне средине током карантина како би убрзали прелазак на одрживу
мобилност;
▪ Одговор на кризу често је захтевао брзе акције, заобилажење спорих процеса
урбанистичког планирања. Сада када је демонстрирана „уметност могућег“, постоји
добра прилика да се надогради на наученим лекцијама и допуни типично дугорочна
урбана и инфраструктурна улагања паметним и ефектним краткорочним и
средњорочним инвестицијама.
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Слика 3. Уоквиравање и омогућавање акција за одрживе, отпорне системе мобилности
усмерене на човека
5. ЗАКЉУЧАК

Извор: Ауторска

Неки градови су доживели опадање броја становника у последњих неколико година.
Економска штедња и природне катастрофе су допринеле губитку становништва у неким
градовима. Изазови одрживог развоја ће бити све више концентрисани у градовима, посебно
земљама нижег-средњег дохотка где је темпо урбанизације најбржи. Због тога је потребна
интегрисана политика на локалном нивоу за побољшање живота становника у градским и
руралним срединама.
Повећана концентрација људи и робе ствара изазове за урбани транспорт због гужви које
настају и трошкова обезбеђивања инфраструктуре у насељеним подручјима, такође ствара и
одређене предности у погледу обима економије и продуктивности рада, што би значило да су
две најважније појаве у урбаном транспорту саобраћајне гужве и масовни транзит. Урбани
транспорт у граду је витални део економске активности и последица је добро осмишљене
економске политике. Може се много постићи на побољшању урбаног живота коришћењем
основног знања о економским подстицајима.
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OČEKIVANI I OCENJENI KVALITET USLUGE U TAKSI SISTEMU
– STUDIJA SLUČAJA: GRAD UŽICE
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Apstrakt: Taksi sistem je jedan od najpoznatijih i najrazvijenijih podsistema fleksibilnog transporta
putnika ili paratranzita. U procesu planiranja i projektovanja taksi sistema, neophodno je
kontinualno sprovoditi istraživanje svih oblika kvaliteta, a posebno zahtevanog nivoa kvalitata
sistema i usluge od strane direktnih korisnika. Rezultati istraživanja su koristan alat kojim se
obezbeđuje zadovoljenje stvarnih potreba korisnika sistema i njihovo usaglašavanje sa realnim
mogućnostima operatora i prilagođavanje sistema realnom tržištu transportnih usluga. Navedene
aktivnosti se u povratnoj vezi direktno projektuju na unapređenje strukture i funkcionisanja taksi
sistema i povećanje njegove proizvodne i ekonomske efikasnosti. U radu su definisana i analizirana
svojstva i podsvojstva kvaliteta usluge u realnom taksi sistemu u gradu Užicu imajući u vidu ciljeve
celine sistema i pogodnost za praktičnu primenu. U procesu istraživanja i analize zahtevanog i
ocenjenog kvaliteta usluge korišćene su specifične metode, tehnike i alati iz oblasti transportnog
inženjeringa. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja izvršena je analiza i rangiranje izabranih
svojstava kvaliteta usluge od strane korisnika. Pored analize rezultata zahtevanog kvaliteta usluge,
u radu su prikazani i rezultati ocenjenog kvaliteta usluge za taksi sistem i po kategorijama korisnika
taksi sistema po zanimanju i po učestalosti korišćenja.
Ključne reči: taksi sistem, ocenjeni kvalitet, zahtevani kvalitet, korisnici.

EXPECTED AND PERCEIVED QUALITY OF THE SERVICE
IN THE TAXI SYSTEM – CASE STUDY: CITY OF UŽICE
Abstract: The taxi system is one of the most famous and developed subsystems of flexible passenger
transport. In the process of planning and designing a passenger taxi system, it is necessary to conduct
continuous research of all forms of quality, in particular, the required levels of quality of services by
direct users. Research results are a useful tool to ensure the system meets the actual needs of users
and compliance with the real capabilities of the operator and adjust the system to the real transport
market. These activities are directly projected to improve the structure and functioning of the taxi
system and increase its production and economic efficiency. The paper defines and analyses the
features and sub - features of the quality of service in the real taxi system in the city of Užice, having
in mind the goals of the whole system and the convenience for practical application. In the process
of research and analysis of the required and perceived quality of service, specific methods,
techniques, and tools in the field of transport engineering were used. Based on the obtained research
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results, the analysis and ranking of selected quality of service features by the users was performed.
In addition to the analysis of the results of the required quality of service, the paper also presents the
results of the perceived quality of service for the taxi system and by categories of taxi system users
by occupation and frequency of use. e structure and functioning of such a system and increase its
production and economic efficiency.
Keywords: taxi system, perceived quality, expected quality, users.
1. UVOD
Podsistem fleksibilnog transporta putnika ili paratranzit, predstavlja podsistem transporta putnika
dostupan za sve korisnike u prostoru i vremenu kao javna ili polujavna usluga, koju obezbeđuje
operator u cilju zadovoljenja različitog stepena individualnih transportnih potreba korisnika [8]. Jedan
od najpoznatijih i najrazvijenijih podsistema paratranzita je taksi transport putnika koji proizvodi
specifičnu transportnu uslugu, koja je po svojoj prirodi javna usluga i ispunjava zadatak od
zajedničkog interesa. Ovu uslugu definiše šira populacija, a obezbeđuje je organ lokalne uprave
(vlasnik tržišta transportnih usluga), odgovoran da se društveni zahtevi izraze preko definisanih
specifikacija i standarda mobilnosti. Tarifnu politiku (nivo osnovne cene i model formiranja cene
taksi usluga) i način funkcionisanja definišu uglavnom nadležni organi lokalne uprave, na osnovu
specifičnih karakteristika taksi usluga na posmatranom transportnom tržištu.
Jedna od osnovnih karakteristika podsistema taksi transporta putnika je dualnost. Taksi sistem je
sistem za sebe, ali istovremeno i podsistem višeg sistema - sistema javnog gradskog transporta
putnika. Ova dualnost važi do nivoa najnižih hijerarhijskih elementa sistema na kome se mogu meriti
efekti rada celine sistema Ova činjenica zahteva specifičan način organizacije i upravljanja taksi
sistemom. Monitoring, kontrola i istraživanje kvaliteta transportne usluge u ovakvim sistemima mora
biti kontinuirana aktivnost. U okviru cilja da sistem postigne maksimalnu proizvodnu efikasnost,
težište upravljanja je usmereno na korisnike i na kvalitet usluge. Očekivanja korisnika sistema se
stalno menjaju i u tom smislu se i realizovana transportna usluga treba konstantno prilagođavati
zahtevima korisnika. Predmet istraživanja treba da budu svi oblici kvaliteta usluge, a naročito
očekivani (željeni) i ocenjeni (subjektivni) kvalitet usluge. Očekivani (zahtevani) kvalitet usluge,
predstavlja nivo kvaliteta usluge, koji eksplicitno ili implicitno zahtevaju korisnici od sistema javnog
transporta putnika i predstavlja osnovu za planiranje, projektovanje i unapređenje kvaliteta
transportne usluge. Ocenjeni kvalitet usluge predstavlja stepen zadovoljstva korisnika pruženom
uslugom.
Poslednjih godina istraživanje kvaliteta usluge je sve češće tema naučne i stručne javnosti, posebno
ocenjeni kvalitet usluge. Autori u radu [12] predlažu metodologiju za ocenu kvaliteta usluge u taksi
sistemu i analiziraju ocenjeni nivo kvaliteta usluge sa aspekta korisnika u taksi sistemu u Hong
Kongu. Autori [1] predstavljaju istraživačku studiju o modeliranju ocenjenog kvaliteta usluge od
strane korisnika taksi sistema gde su relevantne promenljive normalizovane izborom ciljnih grupa
korisnika taksi sistema na osnovu sprovedene ankete o indeksu zadovoljstva korisnika pruženom taksi
uslugom. U radu [5] autori su se uglavnom fokusirali na zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluge od
strane taksi vozača u taksi kompaniji u Indiji. Modifikovana SERVQUAL metoda za merenje nivoa
kvaliteta usluge taksi prevoza minibus vozilima je primenjena za ispitivanje jaza između očekivanja
i percepcije korisnika taksi sistema u oblasti Johanesburga [3]. Uticaj ocenjenog kvaliteta usluge na
zadovoljstvo korisnika analiziran je kroz istraživanja percepcije korisnika o kvalitetu usluge koju
pružaju taksi vozači u gradu Akri [4]. Faktor zadovoljstva korisnika na moskovskom taksi tržištu
analiziran je u radu [7]. Autor [2] se bavio utvrđivanjem pristupa taksi kompanija kvalitetu usluge i
uspostavio je vezu između kvaliteta usluge i zadovoljstva korisnika u taksi kompanijama u Najrobiju.
U radu [6] autori su analizirali aspekt minimalnog standarda usluge (online rezervacija taksi usluge)
i definisali model performansi kvaliteta taksi usluge i odnosa zadovoljstva korisnika pruženom
uslugom.
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Za razliku od ocenjenog kvaliteta usluge, zahtevani kvalitet u taksi sistemu je nedovoljno istraživan
i analiziran u dostupnoj literaturi. Istraživanje zahtevanog kvaliteta usluge je značajno, jer ovaj oblik
predstavlja nivo kvaliteta usluge, koji eksplicitno ili implicitno zahtevaju korisnici od sistema i
predstavlja osnov za planiranje, projektovanje i unapređenje kvaliteta usluge.
Iz svega prethodno navedenog, predmet rada je ocenjeni i zahtevani kvalitet usluge, odnosno ocena
nivoa kvaliteta usluge od strane korisnika kao i njihova očekivanja od taksi sistema u gradu Užicu,
koji su izabrali za realizaciju svoje transportne potrebe.
Ciljevi rada su definisanje osnovnih svojstava i podsvojstava kvaliteta usluge taksi sistema,
odeđivanje značajnosti izabranih svojstava i podsvojstava kvaliteta usluge za korisnike (očekivani
kvalitet usluge) i definisanje nivoa zadovoljstva korisnika sa pruženim uslugama (ocenjeni kvalitet
usluge).
Rad se sastoji iz 6 poglavlja. U okviru uvoda dat je kratak prikaz literature koja se odnosi na ocenjeni
i zahtevani kvalitet usluge, kao i predmet i ciljevi rada. Drugo poglavlje daje prikaz osnovnih
karakteristika taksi sistema u gradu Užicu, pre svega elemenata funkcionisanja sistema kao i strukture
korisnika. U okviru trećeg poglavlja definisana su svojstva i podsvojstva kvaliteta usluge taksi
sistema u Užicu, dok četvrto i peto poglavlje daju prikaz rezultata sprovedenih istraživanja
očekivanog i ocenjenog kvaliteta usluge u gradu Užicu. Na kraju rada dat je prikaz osnovnih
zaključnih razmatranja.
2. KARAKTERISTIKE TAKSI SISTEMA U GRADU UŽICU
Grad Užice nalazi se na jugozapadu Republike i predstavlja privredni, administrativni, školski,
zdravstveni, kulturni i sportski centar regiona (jugozapad Republike Srbije). Sam grad je na
nadmorskoj visini od 411m i zauzima površinu od 667 km2. Kontinualno izgrađeno gradsko područje
izrazito je monocentrične strukture, sa centralnim sadržajima koji su velikom broju stanovnika u
granicama pešačke dostupnosti. Prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji (2011.
god), Grad Užice ima ukupno 78.040 stanovnika. Od ovog broja, 59.747 (76,6%) stanovnika živi u
gradskim naseljima, dok preostalih 18.293 stanovnika (23,4%) živi u ostalim naseljima.
Delatnost taksi transporta putnika u gradu Užicu, u pogledu određivanja bližih uslova, organizacije i
načina obavljanja delatnosti skromno je i nepotpuno definisana opštinskom Odlukom o auto-taksi
prevozu, kojom je obuhvaćen samo način korišćenja osnovnih statičkih elemenata sistema - taksi
stajališta. Funkcionisanje, organizacija i upravljanje ovim vidom javnog transporta putnika je faktički
potpuno deregulisano, i nezvanično delegirano operatorima:taksi vozačima (preduzetnicima),
udruženjima i preduzećima. Postojeća zakonska i regulatorna akta ne definišu ni bazne kriterijume za
pristup tržištu taksi transporta putnika.
U realnom sistemu, funkcionisanje sistema taksi transporta putnika, obavlja se neprekidno u toku 24
časa, svim danima u sedmici (koncept 24/7). Uglavnom je u primeni neka vrsta slobodnog smenskog
rada, sa slobodnim izborom smena od strane taksi vozača (vreme trajanja smene nije definisano).
Najčešći oblik vremenskog funkcionisanja jeste rad u dve polu-smene, u vreme jutarnjeg i
popodnevnog vršnog opterećenja, odnosno u periodima vremena kada su transportni zahtevi
najintenzivniji. Način na koji taksi vozači vrše prijem zahteva je pre svega preko aplikacije udruženja
kome pripadaju, telefonskim pozivom (zastupljeno u manjem procentu kod samostalnih taksi
prevoznika), zaustavljanjem vozila od strane korisnika na saobraćajno-transportnoj mreži i prijemom
zahteva na taksi stajalištu.
Istraživanja sprovedena u taksi sistemu u Užicu, od strane Univerziteta u Beogradu – Saobraćajnog
fakulteta, pokazala su da prosečan broj vožnji po vozilu u toku dana iznosi 25 vožnji, od čega 40,76%
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realizovanih vožnji započinje zaustavljanjem vozila od strane korisnika na ulici, tzv. „kvaka“.
Preostalih 59,24% zahteva ispostavljeno je putem telefonskog poziva ili aplikacije za dodeljivanje
vožnji. U okviru sva tri udruženja koja su okupljena oko tri postojeća operativno-kontrolna centra,
vozači su povezani sa aplikacijom operatora preko tableta ili mobilnih telefona i sve pozive koji su
prosleđeni od centra primaju na isti način bilo da je poziv do centra stigao kao telefonski poziv, neki
od vidova poruke ili preko aplikacije na telefonima korisnika. Prema rezultatima istraživanja
prosečno vreme vožnje iznosi 6,53 minuta, a prosečna dužina vožnje - 2,54 km. Od ukupnog broja
vožnji najveći broj vožnji traje od 2 do 6 minuta (59,87% svih vožnji), od čega su vožnje u trajanju
3-4 minuta najzastupljenije u ukupnom broju vožnji sa 17,51%.
U cilju istraživanja karakteristika i stavova korisnika usluga taksi sistema u Užicu, sprovedena je
anketa korisnika prema unapred projektovanom anketnom obrascu, metodom direktnog intervjua, na
reprezentativnom uzorku od 362 korisnika. U taksi sistemu u gradu Užicu najzastupljenija kategorija
korisnika su zaposleni sa učešćem od 45,03%, a na drugom i trećem mestu su studenti i penzioneri sa
učešćem od 20,44% i 18,51%, respektivno. Usluge taksi sistema u Užicu svakodnevno koristi 14,09%
anketiranih korisnika, a nekoliko puta u toku sedmice 35,08%. Najveći broj anketiranih korisnika se
izjasnio da taksi sistem koristi nekoliko puta u toku meseca – 35,91%, dok 14,92% korisnika to čini
veoma retko.
3. DEFINISANJE SVOJSTAVA I PODSVOJSTAVA KVALITETA USLUGE TAKSI
SISTEMA
Svojstva kvaliteta sistema prema standardima, mogu se definisati kao kompleks kvantitativnih i
opisno uporedivih svojstava-karakteristika sistema, koja su okrenuta korisniku, odnosno kao i
kompleks svojstava pouzdanosti tehničkih i organizaciono-tehnoloških sistema.
Pokazatelji kojima se opisuje kvalitet sistema i usluge, mogu biti preuzeti kao karakteristični
parametri iz standarda ili kao parametri koji su izvedeni od parametara iz standarda ili se mogu uvesti
i opisati novi parametri. Bitno je naglasiti da suštinski svi parametri u realnom vremenu pokazuju
kvalitet strukture i funkcionisanja sistema, da se mere (određuju), da imaju jasan fizički smisao, da
pripadaju homogenim skupovima onih parametara koji se koriste u ocenjivanju i bilansiranju rada
sistema [9].
Imajući u vidu da je predmet rada istraživanje zahtevanog i ocenjenog kvaliteta usluge u taksi sistemu
u gradu Užicu, u radu su izabrana svojstva i podsvojstva kvaliteta usluge imajući u vidu ciljeve celine
sistema i pogodnost za praktičnu primenu, koja generalno odražavaju kvalitet optimizacije ključnih
procesa, potprocesa i aktivnosti funkcionisanja taksi sistema. Od ukupno 9 svojstava i podsvojstava
kvaliteta usluge analiziranih u ovom radu, u narednoj tabeli dat je prikaz šest najznačajnijih,
definisanih na osnovu preporuka standarda IEC 1991 [10], analize naučne i stručne literature i na
osnovu iskustava autora primenjenih u realizaciji studija i projekata u više taksi sistema (Beograd,
Niš, Kikinda, Pančevo i Kotor). Pored 6 navedenih, u taksi sistemu u Užicu su istraživani i stavovi
korisnika vezani za podsvojstva „Problem parkiranja”, “Nekvalitetan sistem javnog gradskog
transporta putnika (JGTP)” i “Ostalo” koji su definisani na osnovu specifičnosti analiziranog tržišta
transportnih usluga.
U narednom tekstu dat je prikaz rezultata istraživanja i analiza očekivanog i ocenjenog kvaliteta
usluge taksi sistema u gradu Užicu.
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Tabela 1. Izabrana svojstva i podsvojstva kvaliteta usluge taksi Sistema
Izvor: Autori

Svojstvo kvaliteta
usluge
Organizaciona podrška
usluge
Stabilnost sistema
Raspoloživost usluge
Pogodnost za
korišćenje
Organizaciona podrška
usluge

Podsvojstvo kvaliteta
usluge

Opis podsvojstva

Cena prevoza

Cena odgovara kvalitetu usluge

Pouzdanost
Pristupačnost usluge

Pogodnost za
korišćenje

Fleksibilnost u
planiranju putovanja

Nema otkaza u realizaciji putovanja
Usluga dostupna u prostoru i vremenu
Nije gužva u vozilu, klimatizacija i
grejanje
Prihvatljivo ukupno vreme od početne do
ciljne tačke
Mogućnost sopstvenog planiranja i
optimizacije putovanja shodno trenutnoj
potrebi

Komforno putovanje
Vreme putovanja

4. ANALIZA OČEKIVANOG KVALITETA USLUGE
Očekivani (željeni ili zahtevani) kvalitet usluge, predstavlja nivo kvaliteta usluge koji zahtevaju
korisnici od taksi sistema u Užicu. Korisnici su se, u okviru posebno projektovanog upitnika,
izjašnjavali o tome šta je za njih najznačajnije u taksi sistemu u njihovom gradu, odnosno koja su
njihova očekivanja. Metod istraživanja zahtevanog kvaliteta usluge bio je direktan intervju. Korisnici
su se imali mogućnost da izaberu tri od devet ponuđenih podsvojstva kvaliteta usluge, od kojih je
osam već unapred definisano, što znači da su korisnici imali i mogućnost da sami navedu razlog za
koji smatraju da je bitan. Rezultati analiziranih stavova korisnika prikazani su kroz frekvenciju
pojavljivanja odnosno procenat korisnika koji su se odlučili za pojedina podsvojstva kvaliteta usluge
(naredna slika).
Ostalo

0,10

Nekvalitetan sistem JGTP

R9
6,01

Problem parkiranja

R8
7,37

Fleksibilnost u planiranju putovanja

R7
10,48

Cena prevoza

R6

11,25

Pouzdanost

11,74

Komforno putovanje
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Vreme putovanja
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Slika 1. Rangiranje značajnosti pojedinih podsvojstava očekivanog kvaliteta usluge u taksi sistemu
Izvor: Tica, S. i ostali: Studija taksi prevoza u gradu Užicu. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet (2019)

Najveći uticaj na izbor taksi sistema prilikom realizacije putovanja imaju podsvojstva vreme
putovanja i pristupačnost usluge. Za ova podsvojstva kvaliteta, kao najvažnija izjasnilo se ukupno
37,73% korisnika, odnosno 18,91% anketiranih korisnika se izjasnilo za vreme putovanja kao
najvažnije podsvojstvo i neznatno manji procenat njih (18,82%) za pristupačnost, odnosno dostupnost
usluge kako prostorno, tako i vremenski. Komfor koji pruža sistem taksi transporta nalazi se na trećem
mestu sa učešćem od 15,32%. Pouzdano i bezbedno funkcionisanje sistema, bez otkaza u realizaciji
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putovanja i cena koja odgovara kvalitetu pružene usluge nalaze se na četvrtom i petom mestu, sa
učešćem od 11,74% i 11,25%, respektivno. Mogućnost planiranja putovanja u skladu sa trenutnim
potrebama značajno je za 10,48% ispitanih korisnika. Ovakva raspodela može biti posledica
nedostatka percepcije ispitanih korisnika o dobrobiti koje pruža direktno planiranje putovanja. Sve
izraženiji problem parkiranja koji se javlja u većem broju gradova i nekvalitetan sistem javnog
transporta putnika, imaju najmanji značaj za korisnike koji koriste taksi sistem sa učešćem od 7,37%
i 6,01%, respektivno.
Stavovi korisnika o najznačajnijim svojstvima kvaliteta taksi sistema, grupisani prema zanimanju
korisnika, analizirani su u daljem u tekstu rada. Kao što je već navedeno, najveći uticaj na izbor taksi
sistema prilikom realizacije putovanja imaju podsvojstva vreme putovanja i pristupačnost usluge.
Zastupljenost vremena putovanja kao najznačajnijeg podsvojstva, prema kategorijama korisnika,
kreće se u rasponu od 17,19% kod penzionera do 24,66% kod studenata. Ovo podsvojstvo kvaliteta
nalazi se na prvom mestu kod kategorija đak (19,34%), student (24,66%) i nezaposlen (21,52%).
Kada se radi o kategoriji zaposlenih korisnika, koja ima najveće učešće u anketi, vreme putovanja se
nalazi na drugom mestu (18,61%), dok se na prvom mestu, kao razlog korišćenja taksi sistema nalazi
pristupačnost usluge (19,05%). Za ostale kategorije korisnika, dostupnost usluge zauzima drugo
mesto kao razlog korišćenja taksi sistema, sa učešćem od 19,18% za studente, 18,87% đake, 18,23%
kod penzionera i na kraju 16,46% za nezaposlene. Najmanje učešće kod gotovo svih kategorija ima
podsvojstvo nekvalitetan sistem javnog gradskog transporta putnika i kreće se u rasponu od 2,74%
(studenti) do 9,38% (penzioneri).
Stavovi korisnika o najznačajnijim podsvojstvima kvaliteta taksi sistema, grupisani prema učestalosti,
analizirani su u daljem u tekstu. Najzastupljeniju kategoriju korisnika prema učestalosti korišćenja
taksi sistema, čine korisnici koji usluge ovog sistema koriste nekoliko puta u toku nedelje (35,08%).
Kod ove kategorije korisnika, najveću zastupljenost ima podsvojstvo vreme putovanja sa učešćem od
18,99%, dok se na drugom mestu nalazi pristupačnost usluge – 17,45%.
Vreme putovanja, kao najznačajnije podsvojstvo, nalazi se na prvom mestu i kod kategorija koje ovu
uslugu koriste samo vikendom (21,88%) i nekoliko puta u toku meseca (18,99%). Pristupačnost koju
taksi sistem nudi, najznačajnije je podsvojstvo za kategorije korisnika koje ovaj vid prevoza koriste
svakodnevno (22,45%), samo vikendom (21,88%) i vrlo retko (23,38). Slično kao i kod prethodne
raspodele, najmanje učešće ima podsvojstvo kvaliteta nekvalitetan sistem javnog gradskog transporta
putnika i kreće se u rasponu od 4,08% kod svakodnevnih korisnika, dok 6,82% kod korisnika koji
ovaj sistem koriste nekoliko puta u toku meseca.
5. ANALIZA OCENJENOG KVALITETA USLUGE
Subjektivni (doživljeni ili ocenjeni) kvalitet usluge, predstavlja nivo kvaliteta usluge kakvim ga
korisnici stvarno doživljavaju. Percepcija korisnika u vezi sa kvalitetom isporučene usluge zavisi od
njihovog ličnog iskustva sa transportnom uslugom i od informacija koje dobijaju o usluzi – od
isporučilaca ili iz drugih izvora. Korisnici sistema su iskazivali subjektivni doživljaj kvaliteta sistema
i usluge kroz izbor jedne od pet ponuđenih ocena na skali od 1 do 5 (1 - ne zadovoljava, 2 –
zadovoljava, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar i 5 – odličan).
Na osnovu rezultata istraživanja, srednja ocena kvaliteta usluge taksi sistema u Užicu od strane
direktnih korisnika iznosi - 3,24. Najveći broj ispitanih korisnika (40%) je postojećem sistemu
dodelio ocenu 3 – dobar. Na drugom mestu, nalazi se ocena 4 - vrlo dobar, za koju se odlučila skoro
trećina korisnika (31,67%). Najvišom ocenom 5 – odličan, sistem je ocenilo 7,50% ispitanika, dok
znatno manji broj 2,22% kvalitet postojećeg taksi sistema u Užicu vidi kao nezadovoljavaljući
(naredna slika).
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Slika 2. Ocena kvaliteta usluge taksi sistema u gradu Užicu

Izvor: Tica, S. i ostali: Studija taksi prevoza u gradu Užicu. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet (2019)

Osim ukupne ocene kvaliteta usluge taksi sistema, formirane na osnovu odgovora svih anketiranih
korisnika, analizirani su i subjektivni stavovi korisnika po kategorijama korisnika, u zavisnosti od
njihovog zanimanja i učestalosti korišćenja taksi usluge.
Najzastupljenija kategorija korisnika prema zanimanjima, zaposleni, su kvalitet usluge taksi
transporta putnika u Užicu ocenili istom ocenom kao što je i prosečna ocena – 3,24. Najveći procenat
zaposlenih ocenio je nivo kvaliteta usluge ocenom 3 (37,65%) i ocenom 4 – 35,19%. Najvišu ocenu
taksi sistemu su dali nezaposleni – 3,63, od kojih je svaki peti ocenio taksi sistem najvišom ocenom,
njih 22,22%. Višu ocenu od prosečne su dali i penzioneri – 3,41.
Najbrojnija kategorija korisnika prema učestalosti korišćenja, svakodnevni korisnici, su taksi sistem
u Užicu ocenili ocenom 3,14. Polovina svakodnevnih korisnika je sistem ocenila ocenom 3 (50,00%),
dok 30,00% njih je ocenilo taksi sistem ocenom 4. Veću ocenu od prosečne dodeljuju oni ispitanici
koji uslugu sistema koriste nekoliko puta nedeljno (3,35) i nekoliko puta mesečno (3,29). Korisnici
koji vrlo retko koriste sistem, kvalitet usluge ocenjuju sa najnižom srednjom ocenom koja iznosi 2,98.
Mišljenje da je kvalitet usluge koju sistem pruža na vrlo dobrom (ocena 4), odnosno na dobrom nivou
(ocena 3) preovlađuje i kod ostalih kategorija korisnika grupisanih prema učestalosti korišćenja
sistema. Ovakvi stavovi ukazuju da je osvojeno tržište transportnih usluga u taksi sistemu u Užicu
prilično stabilno.
6. ZAKLJUČAK
Ciljnu funkciju taksi sistema definišu veličina i karakteristike tržišta transportnih usluga i zahtevi
ključnih aktera u sistemu, a sa druge strane, karakteristike strukture, tehnologije funkcionisanja,
organizacije i upravljanja celinom sistema. Efikasna organizacija i upravljanje taksi sistemom u
konkretnim uslovima se ne može izvršiti bez reprezentativnog ocenjivanja sistema sa aspekta
postavljenih ciljeva celine sistema, a te ciljeve direktno reprezentuju pokazatelji kvaliteta sistema i
usluge. Razlika između elemenata „zahtevanog kvaliteta“ i „doživljenog kvaliteta“ usluge može se
smatrati stepenom zadovoljstva korisnika, što automatski apostrofira važnost sprovođenja
kontinuiranih istraživanja svih oblika kvaliteta u ovim složenim organizaciono-tehnološkim
sistemima.
Na osnovu sprovedene analize zahtevanog kvaliteta usluge u taksi sistemu u gradu Užicu može se
zaključiti da su korisnicima najvažnija podsvojstva kvaliteta koja se odnose na vreme putovanja i
pristupačnost usluge. Za ova podsvojstva kvaliteta, kao najvažnija izjasnilo se ukupno 37,73%
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korisnika, odnosno 18,91% anketiranih korisnika se izjasnilo za vreme putovanja kao najvažnije
podsvojstvo i neznatno manji procenat njih (18,82%) za pristupačnost usluge, kako prostorno, tako i
vremenski. Zanimljiva činjenica je da je od devet ponuđenih podsvojstava, cena tek na petom mestu
po značajnosti za korisnike taksi sistema u gradu Užicu.
Analizom ocenjenog kvaliteta usluge može se zaključiti da su korisnici relativno zadovoljni
transportnom uslugom, posmatrajući sistem kroz odnos nivoa kvaliteta pružene usluge i cene
transportne usluge. Srednja ocena sistema od 3,24 ukazuje da je moguće izvršiti usklađivanje
zahtevanog kvaliteta usluge sa subjektivnim (doživljenim) kvalitetom usluge. Potvrda prethodno
navedenog je i činjenica da je najzastupljenija kategorija korisnika prema učestalosti korišćenja svakodnevni korisnici, taksi sistem ocenila nižom ocenom u odnosu na prosek - 3,14. Efikasan alat
za povećanje indeksa zadovoljstva korisnika je svakako kontinualni reinženjering sistema u svim
segmentima strukture sistema i periodično istraživanje svih oblika kvaliteta sistema i usluge. Na ovaj
način je moguće očekivati da taksi sistem u budućem vremenu bude po meri korisnika grada Užica.
LITERATURA
1 Alonso, B., Barreda, R., dOlio L., Ibeas A.: Modelling user perception of taxi service quality, Transport
Policy, Vol. 63 pp. 157–164 (DOI: 10.1016/j.tranpol.2017.12.011) (2018)
2 Hussein, A, H.: Service quality practices and customer satisfaction in taxi companies in Nairobi, A
research project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of degree of master of
business administration in operations management, School of business, University of Nairobi (2016)
3 Luke, R., Heyns, G.: Measuring commuters perceptions of service quality of minibus taxi services in the
city of Johannesburg, 11th International Business Conference (IBC 2017), pp. 748-7577, Dar es Salaam,
Tanzania, Potchefstroom: North-West University, 24-27 September, (2017)
4 Mensah, I., Ankomah, P.: Service Quality And Satisfaction Among Commuters In The Accra
Metropolitan Area, AUSSIE-SINO STUDIES, Vol. 4 No.4, pp. 2-9 (2018)
5 Shah, W.S., Indhumathi, T.: A Study On Customer Satisfaction with Cab Drivers’ Service Quality at
Gladwin Cabs PVT. LTD. Emperor Journal of Economics and Social Science Research, Vol. 1 No. 5, pp.
9-16 (2019)
6 Sitinjaka, T, A, Djakfarb, L., Wicaksonoc, A.: Analysis of online-taxi service quality and passenger
satisfaction, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, (DOI:10.1088/1757899X/852/1/012059) (2020)
7 Tverdokhlebova, M.V., Rozhkov, A.G.: Customer satisfaction factors on the Moscow taxi market,
Preprints, 2019120175 (2019)
[8] Tica, S.: Sistemi transporta putnika – Elementi tehnologije, organizacije i upravljanja, Saobraćajni
fakultet, ISBN 978‑86‑7395‑35, Beograd, (2016)
9 Tica, S.: Prilog razvoju metoda za strateško upravljanje sistemom javnog gradskog transporta putnika,
Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet Beograd, (2011)
10 IEC, International Standard, Vocabulary, Chapter 191: Dependability and Quality of Service, IEC, First
Edition. (1990)
11 Tica, S. i ostali: Studija taksi prevoza u gradu Užicu. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
(2019)
12 Wong, R.C.P., Szeto, W.Y.: An alternative methodology for evaluating the service quality of urban
taxis, Transport Policy, Vol. 69 pp.132-140 (DOI:10.1016/j.tranpol.2018.05.016) (2018)

170

ПРЕДВИЂАЊЕ ПОСЛОВАЊА ТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРИМЕНОМ РЕГРЕСИОНИХ МЕТОДА
Братислав Лукић1, Министарство одбране Републике Србије, Машински факултет у Нишу
Игор Милановић2, Министарство одбране Републике Србије, Академија техничко-васпитачких
струковних студија Ниш – Одсек Врање

Апстракт: Статистичке методе и технике нашле су примену у разним сегментима
друштва, обзиром да проучавају одређене законитости које се јављају у масовним и случајним
појавама. У раду је представљена регресиона анализа, чија је сврха примене да се на основу
познате променљиве може предвидети вредност друге, непознате променљиве и то из
релације која показује њихову зависност. Примена вишеструке регресионе анализе је извршена
над подацима добијеним из транпортног предузећа за превоз људи. У циљу нормалног
функционисања сваког предузећа је повећање профита, што се постиже установљавањем
утицаја улагања да би се несметано одвијала производња и наплата пружене услуге.
Установљавањем зависности профита од трошкова, наплате и броја путника на основу
података из претходног периода, може се установити снага појединачних утицаја на
профит.
У раду је извршена анализа података коришећења транспортних средстава по месецима,
трошковима одржавања превозних средстава и набавке погонског горива, броја путника који
се превози у градском и међуградском саобраћају и наплата ангажовања за ванредни
(ванлинијски и туристички) превоз применом вишеструког регресионог модела кроз
статистичи софтвер SPSS.
Кључне речи: регресиона анализа, транспортно предузеће, статистички софтвер SPSS.

APPLICATION OF THE REGRESSION ANALYSIS FOR BUSINESS
FORECASTING OF THE TRANSPORT COMPANY
Abstract: Statistical methods have found application in various segments of society, as they study
certain laws that occur in the mass and randomevents. The paper presents regression analysis, which
purpose is to predict the value of another, unknown variable on the basis of a known variable, from
a relation that shows their dependence. The application of multiple regression analysis was
performed on the data obtained from the company for the transport of people. The goal of the normal
functioning of each company is to increase profits, which is achieved by establishing the impact of
investment in order to smoothly run the production and collection of services provided.
By establishing the dependence of profit on costs, charges and the number of passengers based on
data from the previous period, the strength of individual effects on profit can be determined.
The paper analyzes the data on the use of means of transport by months, costs of vehicle maintenance
and procurement of fuel, the number of passengers transported in urban and interurban traffic and
1
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collection of engagements for emergency (off-line and tourist) transport using multiple regression
analysis through statistical software SPSS.
Keywords: regression analysis, transport company, SPSS statistical software.
1. УВОД
Све већи трошкови рада транспортних предузећа представљају проблем који захтева
подробнија истраживања, праћење и тежњу за смањење трошкова, а све у циљу бољег рада
предузећа и остваривање већег профита.
У истраживањима често се интерес истраживача усмерава према проблему повезаности међу
променљивим. При том је од посебног интереса могућност прогнозирања или предвиђања
вредности једне зависне променљиве на основу других независних променљивих. Први тако
уопште формулисани проблем потиче од енглеског антрополога Франциса Галтона. Он је
студирајући заједно са Пирсоном наслеђивање у биологији, мерећи висине очева и синова
установио неку врсту парадокса, где неке карактеристике одабране групе у следећој
генерацији тежи ка просеку популације, а не просеку њихових очева, Галтон је назвао
регресијом, тачније, регресијом према просеку. Да би добио информацију зависности, Пирсон
је претпоставио да се та зависност може изразити као функција [1]:
𝑌 = 𝑓(𝑋)

(1)

Главни задатак регерсионе анализе јесте откривање законитости и правилности које владају у
односима међу масовним статистичким појавама и креирање математичких модела који
помоћу симбола описују понашање појава у стварним условима функционисања [2].
Предмет истраживања је сагледавање могућности примене регресионе анализе у раду
транспортног предузећа које се бави превозом путника. Основа сваког предузећа, па и
транспортног, је да се профит повећа, те да се у складу са тиме и трошкови смањују. Циљ рада
је да се на основу сагледавања утицаја дела трошкова које имају траспортна предузећа, покаже
који од тих трокшкова имају највећи утицај на повећање профита.
2. РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА
Једна је од најчешће употребљаваних статистичких техника данас је регресиона анализа, која
представља проширење корелационе анализе. То је скуп аналитичких техника које се користе
да би се боље разумела међусобна повезаност између феномена који се посматрају изражених
у виду прикупљених података, при чему уз одређене претпоставке најбоље описује
квантитативну зависност између промена посматраних у реалности. Као крајњи резултат,
анализа производи регресиону једначину, али и све резултате до којих се дође у том процесу
могу пружити вредне информације о посматраним појавама и њиховом окружењу [3]. Стварни
однос између зависне и независних променљивих се може апроксимирати следећим
једначином, односно општим обликом регресионе анализе:
𝑌 = 𝑓(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) + 𝜀
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(2)

Из наведене релације се види да се модел састоји из детерминистичког дела, који представља
функцију којом се изражава зависност зависне променљиве од одређеног броја независних
променљивих и стохастичког дела који представља евентуално одступање од те наведене
функционалне зависности [3].
Многе примене регресионе анализе укључују ситуације у којима постоји више од једне
независне или регресионе променљиве [4]. Регресиона метода која садржи више од једне
независне променљиве назива вишеструка регресије, чији јеопшти облик [5]:
(3)

Y = 𝑓(X1, X2, X3, … , X𝑖 , … , Xk ) + ε

Променљива ε изражава непозната одступања од функционалног односа. Ако претпоставимо
да је веза између Y и (X1, X2, X3, …Xк) линеарна, модел из горе наведене једначине је
вишеструка линеарна регресија који има следећи облик [5]:
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑗𝑥𝑗 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + ε

(4)

У анализи модела полази се од одређених претпоставки које се односе на природу укључених
променљивих. То су следеће претпоставке [6]:
− веза између зависне променљиве и одабраног скупа независних променљивих је линеарна;
− променљиве xi, i = 1…, к су међусобно независне и ранг матрице Xје k + 1;
− случајне променљиве εiимају нормалну расподелу са очекивањем нула и са константном
дисперзијом σ2 и међусобно су некорелисане, односно важи [5]:
Е [𝜀𝑖 ] = 0, 𝑉𝑎𝑟 (𝜀𝑖 ) = 𝜎 2 , 𝜀𝑖 ~ 𝑁 (0, 𝜎 2 )
𝐶𝑜𝑣 (𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ) = 𝐸 (𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ) = 0,
𝑖≠𝑗
𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛

(5)

Процена коефицијента β методом најмањих квадрата добиће се из захтева да се минимизира
сума квадрата резидуалних одступања:
𝑛

𝑛

𝑆 (𝛽0 , … . , 𝛽𝑘 ) =

2

𝑛

∑ ε̂2i
𝑖=0

= ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽̂0 − ∑ 𝛽̂𝑗 𝑥𝑖𝑗 ) → 𝑚𝑖𝑛

(6)

𝑖=0
𝑗=0

Kод вишеструке линеарне регресије јавља се p параметара, стога се процена дисперзијe
регресије добија из једначине:
𝑛

∑
𝜎̂ 2 =

𝑖=1

(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅ )

𝑛−𝑝

𝑛

2

∑
=

𝑖=1

(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅ )

2

(7)

𝑛 − (𝑘 + 1)

Док се коефицијент детерминације представља једначином:
(𝑛 − (𝑘 + 1))𝜎̂ 2
𝑅2 = 1 − 𝑛
∑𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

(8)

Вредност коефицијента детерминације креће се у интервалу 0 ≤ R2 ≤ 1, при чему је регресиона
метода репрезентативнија, ако је овај показатељ ближи 1. Међутим, у пракси је понекад врло
тешко пронаћи променљиву која добро објашњава зависну појаву [7]. Недостатак
коефицијента детерминације је што није непристрасан, због чега је уведен кориговани
коефицијент детерминације који је увек мањи од правог коефицијента детерминације и
дефинисан је једначином:
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𝑅̅2 = 1 −

𝑛−1
(1 − 𝑅2 )
(𝑘
𝑛 − + 1)

(9)

Мера повезаности између две променљиве одређује се коефицијентом корелације. У пракси се
најчешће користи Пирсонов коефицијент корелације у случајевима када су променљиве
посматраног модела линеарно повезане и нормално расподељене променљиве [8]. Пирсонов
коефицијент корелације базира се на поређењу стварног утицаја посматраних променљивих
једне на другу у односу на максимални могући утицај две променљиве и добија се из
једначине:
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)
𝑟=
(10)
√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2
Код вишеструке линеарне регресије одређени тестови хипотеза корисни су за мерење
адекватности модела. Тест хипотезе о претпостављеној вредности регресионог параметра у
моделу просте линеарне регресије, могуће је спровести помоћу t-теста или F-теста [9]. Циљ
теста о значајности једне регресионе променљиве или t-тест за модел вишеструке регресије
спроводи се да се утврди да ли одабрана независна променљива треба бити укључена у модел
или је сувишна у моделу. Тест о значајности свих регресионих променљивих или глобални Fтест се врши из разлога што се нултом хипотезом претпоставља да дисперзија ниједне од k
независних променљивих нема утицај на дисперзију зависне променљиве.
Приликом разматрања незвисних променљивих у вишеструкој регресији постоје више врста,
од којих су следеће три карактеристичне:стандардна, где се све независне променљиве уносе
истовремено у модел; хијерархијски модел организује податке у хијерархији регресија и
постепена регресија или степено испитивање је статистички метод у ком величина базе није
фиксна унапред.

3. СТАТИСТИЧКИ СОФТВЕР SPSS
Прва верзија програма је изашла 1967. године. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
је веома брзо постао један од највише коришћених статистичких програма за истраживање
тржишта, анализу анкета, у медицини и друштвеним наукама. Од самог почетка, аутори су се
фокусирали на академске кориснике и трудили се да остане једноставан за употребу и
прилагођен корисницима који нису вешти са рачунаром [10]. Програм SPSS садржи низ
процедура које се односе на процес статистичке анализе, почев од планирања истраживања и
прикупљања података, уношења података у програм, анализирања података, па све до
прављења извештаја и визуелног представљања излазних резултата анализе. Још једна
практична ставар код овог софтвера је то што је омогућено учитавање података из стандардних
база података (Excel, Access...) или из било ког стандардног едитора уколико су сачувани у
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) формату [10].
4. ПРИМЕНА ВИШЕСТРУКЕ РЕГРЕСИОНЕ АНАЛИЗЕ ПРИЛИКОМ АНАЛИЗЕ
ПРОФИТА У ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Циљ функционисања сваког предузећа је повећање профита, што се постиже установљавањем
утицаја улагања да би се несметано одвијала производња, у овом случају превоз људи и
наплата пружене услуге. Установљавањем зависности профита од трошкова, наплате и број
путника, може се реалније пројектовати буџет на основу података из претходног периода, али
и установити снага појединачних утицаја на профит, како би се на исти деловало у циљу
остварења већег профита. У наведеном случају разматрани су подаци добијени за период од
6 година пре пандемије условљене вирусом COVID-19 у једном транспортном предузећу.
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У раду је приказан утицај различитих месеца у току календарске године, трошкова одржавања
транспортних средстава и набавке погонског горива, броја путника који се превози у градском
и међуградском саобраћају и наплате ангажовања за ванредни превоз на профит предудзећа.
Наведени утицаји на профит приказани су као променљиве које су унешене у базу SPSS, да би
се одредио процењен модел:
𝑦̂ = 𝛽̂𝑜 + 𝛽̂1 𝑥𝑖1 + 𝛽̂2 𝑥𝑖2 + 𝛽̂3 𝑥𝑖3 + 𝛽̂4 𝑥𝑖4 + 𝛽̂5 𝑥𝑖5 + 𝛽̂6 𝑥𝑖6 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛

(11)

где су независне променљиве: x1 – месец у години, x2 – трошкови одржавања превозних
средстава (у хиљадама), x3 – трошкови набавке погонског горива (у хиљадама), x4 – број
путника који се превози у градском саобраћају, x5 – број путника који се превози у
међуградском саобраћају и x6 – наплата ангажовања за ванредни превоз (у хиљадама).У
статистички софтвер SPSS унешени су подацима за 54 месеца и дефинисане променљиве што
је приказано на Слици 1.

Слика 1. Изглед прозора у софтверском пакету SPSS приликом формирања базе
Извор: подаци за период 2013-2018. година

У раду је профит процењиван коришћењем стандардне методе, при чему су добијени
резултати параметара приказани у Табели 1.
Табела 1. Параметри добијени стандардном методом у SPSS
Извор: подаци за период 2013-2018. година

Коефицијент Коефицијент Кориговани коефицијент
корелације детерминације
детерминације
0.680
0.463
0.394

Стандардна грешка
у процени
6508.95

Вредност коефицијента корелације представља умерену корелацију, односно добар ниво
предвиђања, док вредност коефицијента детерминације, односно варијабилитета зависне
променљиве који може бити објашњен независним променљивима представља средње јачину
на основу Чадокове табеле [2]. Приметно је да коефицијент детерминације далеко од пожељне
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величине 70% што значи да неке променљиве које имају значајну повезаност са профитом
недостају у моделу. У табели 2. приказана је анализа варијансе, при чему се из F-вредности
тестира да ли је регресиони модел добар за изабране променљиве.
Табела 2. Анализа варијансе добијена стандардном методом у SPSS
Извор: подаци за период 2013-2018. година

Модел

Сума квадрата

Средња вредност

Регресија

1713433864.557

285572310.759

Резидуали

1991224973.778

42366488.804

F-статистика
6.741

Из резултата добијених у табели 3. види се да месец у току календарске године, трошкови
одржавања транспортних средстава и набавке погонског горива, број путника који се превози
у градском и међуградском саобраћају и наплата ангажовања за ванредни превоз релативно
добро предвиђају зависну променљиву, односно профит.
Из табеле 3. се види да су коефицијенти за месец у календарској години и трошкове одржавања
превозних средстава и набавке погонског горива негативни, што говори да је регресија
обрнута. Док највећи утицај на профит има број путника који се превозе у међуградском
саобраћају. Тестом се проверава колико је значајна свака независна променљива у добијеном
моделу. Ако је р< 0,05, закључује се да је коефицијент статистички значајно различит од 0, тј.
да је одговарајућа променљива потребна у истраживању [5]. На основу вредности статистике
и одговарајуће р-вредности закључује се да четири независне променљиве (месец, трошкови
и наплата) немају значајног утицаја на профит.
Табела 3. Коефицијенти добијени стандардном методом у SPSS
Извор: подаци за период 2013-2018. година

Модел
Константа
Месец
Трошкови одржавања
превозних средстава
Трошкови набавке
погонског горива
Број путника који се
превозе у градском
саобраћају
Број путника који се
превозе у међуградском
саобраћају
Наплата од ванредног
превоза

Нестандардни
Стандардни
коефицијенти
коефицијенти
Стандрадна
𝛽
𝛽̂
грешка
-29102.924 12319.636
-303.237
409.522
-0.095

t

р

-2.362
-0.740

0.022
0.463

-.824

1.650

-0.064

-.499

0.620

-1.015

0.551

-0.281

-1.841

0.072

178.717

81.695

0.293

2.188

0.034

826.690

361.688

0.374

2.286

0.027

1.202

0.689

0.277

1.745

0.088

На основу добијених коефицијената који су приказани у Табели 3. може се представити
процењени модел:
𝑦̂ = −29102,924 − 303,237𝑥1 − 0,824𝑥2 − 1,015𝑥3 + 178,717𝑥4 + 826,69𝑥5 + 1,202𝑥6
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(12)

Највећа грешка приликом апроксимације је код променљиве месец, односно да је најтеже
објаснити исту путем предложеног модела (12).
На слици 2.а приказана су одступања у односу на процењени модел, док се слици 2.б може
видети да стандардизовани резидуали и зависна променљива - профит имају приближно
нормалну расподелу, што значи да је испитивање на узорку 324 података задовољавајуће и да
је изабран правилан облик регресионе једначине.

Слика 2. а) Одступање стварних вредности од процењеног модела б) Упоређивање
стандардизованих резидуала са нормалном расподелом
Извор: подаци за период 2013-2018. година

Добијени процењени модел (12) нам омогућује да уносом података за независне променљиве,
на једноставан начин добијемо колико ће износити будући профит предузећа са грешком у
интервалу од 6508.95.
5. ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата, односно везе између независних и зависних променљивих
могу се реалније предвидети зависне променљиве, које су посебно значајне у разним
областима економији, пољопривреди, индустрији и сл. у циљу изналажења начина за смањење
трошкова и повећања прихода. То се постиже најбоље установљавањем на коју се променљиву
треба деловати како би профит био већи. У пракси се показало да велики број појава може да
се моделира помоћу регресионих модела. Распрострањеност и атрактивност ових модела је
последица њихове саме структуре која је лако разумљива.
Најбоље пронађен модел у примени пословања трапортног предузећа има највећу коефицијент
детерминације и коефицијенти му имају највећу значајност. Сви ови резултати се добијају брзо
и једноставно уз помоћ програма SPSS. Статистички софтвер SPSS дао је могућност да се
спроводе различите статистичке анализе много једноставније и брже него, на пример, уз
програмски језик R.
Наравно као и сви модели, ни ови нису савршен приказ стварног стања, али упркос томе они
и даље представљају брз и лак пут који са доста прецизности даје прогнозу будућих вредности.
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Из наведеног може се закључити да у разматраном транспортном предузећу највећи утицај на
профит има број путника који се превозе, а затим трошкови набавке погонског горива, док је
утицај месеца у току године готово занемарљив на профит предузећа.
Занемариљив утицај на профит такође имају и трошкови одржавања траспортних средстава,
на шта највећи утицај има пак старост возила, која је у просеку око 10 година.
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ПОНАШАЊЕ ПУТНИКА У СРБИЈИ ПРИ ИЗБОРУ ВИДА ПРЕВОЗА
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19
Тијана Иванишевић1, Академија струковних студија Шумадија
Сретен Симовић2, Машински факултет, Универзитет Црне Горе
Ведран Вукшић 3, ЈКП ГСП „Београд“
Катарина Ковачевић 4, Фармацеутски факултет, Универзитет у Новом Саду

Aпстракт: Појава вируса COVID-19, почетком 2020. године, праћена је многим изазовима и
променама у друштву. Ове промене су утицале и на организацију превоза путника и
управљање саобраћајем, као и на понашање, жеље и потребе путника у возилима.
Истраживање које је спроведено у Републици Србији, а које ће бити приказано и анализирано
у овом раду, имало је за циљ да се испитају демографске карактеристике испитаника
(старост, пол, пребивалиште, образовање, здравствено стање) које утичу на избор превоза,
а са циљем оптимизације транспортног система током пандемије вируса COVID-19.
Резултати су показали да прихватљивост попуњености возила највише зависи од старости
и образовања испитаника. Добијени резултати у великој мери могу помоћи организаторима
јавног превоза и компанијама које се баве превозом путника у Србији, будући да на основу ових
резултата могу имати увид у демографске факторе који утичу на избор вида превоза током
пандемије вируса COVID-19.
Кључне речи: COVID-19, демографске карактеристике, понашање путника.

BEHAVIOR OF TRAVELERS IN SERBIA WHEN CHOOSING THE TYPE OF
TRANSPORT DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: The appearance of the COVID-19 virus, at the beginning of 2020, was accompanied by
many challenges and changes in society. These changes also affected the organization of passenger
transport and traffic management, as well as the behaviour, wishes and needs of passengers in
vehicles. The research conducted in the Republic of Serbia, which will be presented and analиzed in
this paper, aimed to examine the demographic characteristics of respondents (age, gender, residence,
education, health status) that affect the choice of transportation, with the aim optimization of the
transport system during the COVID-19 virus pandemic. The results showed that the acceptability of
vehicle occupancy mostly depends on the age and education of the respondents. The obtained results
can greatly help public transport organizers and companies engaged in passenger transport in
Serbia, since based on these results they can have an insight into demographic factors that affect the
choice of mode of transport during the COVID-19 virus pandemic.
Keywords: COVID-19, demographic characteristics, passenger behaviour.
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1. УВОД
Крајем 2019. године у Кини, у граду Вухану, појавио се вирус COVID-19 [10,6,13,15]. До краја
маја месеца 2020. године вирус COVID-19 проширио се на већину земаља [6]. У Свету, од
момента појаве вируса COVID-19 до 03.04.2022. године оболело је 491.255.721 лице, при чему
је евидентирано 6.175.357 смртних случајева [11]. Први случај обољевања од вируса COVID19, у Републици Србији, регистрован је 06.03.2020. године. До 03.04.2022. године оболело је
1.980.722 лица, при чему је евидентирано 15.825 смртних случајева [12].

Слика 1. Број регистрованих случајева обољевања од вируса COVID-19, у Свету
Извор: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/

Пандемија вируса COVID-19 проузроковала је поремећаје у начинима живота [4,13],
поремећаје у функционисању система унутар држава, угрожавање одрживости градова [7], као
и брз и значајан негативан утицај на мобилност становништва [4]. Мере које су уследиле
односиле су се на мере закључавања, и то затварање граница, објеката, школа и факултета,
забрану јавних скупова, забрану рада ресторана и томе слично, а у циљу смањивања броја
оболелих. Такође, пандемија вируса COVID-19 имала је велики утицај на транспортне
проблеме [5,2], односно пандемија вируса COVID-19 приморала је власти широм Света да
уведу ограничења која се односе на кретање, пре свега људи [3,8]. Наиме, многи градови су
затворили системе јавног превоза путника, а у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 и
у циљу спечавања ширења пандемије [8]. У овом раду представљен је извод из опширнијег
рада који је објављен у међународном часопису.
1.1. Транспорт и COVID-19
Пандемија вируса COVID-19 имала је велики утицај на систем јавног превоза путника, јер су
возила јавног превоза идентификована као окружење високог ризика за ширење вируса
[8,14,9,16], при чему треба напоменути да нема научних доказа да возила јавног превоза
представљају места повећаног ризика од заразе [5]. Испитаници су возила јавног превоза
путника, као и такси возила сматрали потенцијалним местима за обољевање од вируса
COVID-19, док су приватна возила, бицикл и пешачење сматрали најсигурнијим видом
превоза [4,5,2]. Већина развијених земаља и општина (Велика Британија, Мадрид, Лисабон,
180

Атина и други) промовисали су употребу е-скутера, бицикала и пешачење као „одговор“ на
пандемију вируса COVID-19 [1].
Јавни превоз је, а у поређењу са осталим видовима превоза, претрпео највеће последице [13].
Пад попуњености возила између земаља и градова зависио је од степена зависности локалних
заједница од јавног превоза [13]. Дакле, у Републици Србији, у граду Београду, попуњеност
возила јавног превоза пре пандемије вируса COVID-19 износила је 90%, док је током
пандемије попуњеност износила 50% [13]. Стокхолм је претрпео пад попуњености возила од
око 60%, док је Вашингтон претрпео пад попуњености возила од око 75% [13]. У Великој
Британији употреба моторних возила опала је за око 20% пре строгих мера закључавања и
више од 60% током рестриктивних мера закључавања [3]. У Швајцарској уочен је пад броја
путовања, као и пређена удаљеност за све категорије, осим за возача бицикала [3].
У истраживању које је спроведено у Пакистану утврђено је да је опао број путовања током
пандемије вируса COVID-19 у сврху обављања посла и образовања, а услед мера закључавања
и преласка на online систем рада и образовања. Повећан број путовања у циљу киповине,
посете пријатељима и у остале сврхе уочен је у периоду током пандемије вируса COVID-19.
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Слика 2. Расподела путовања пре и током пандемије вируса COVID-19 (приказано у
процентима)
Извор: [1]

Резултати истраживања у Пакистану показали су статистички значајну разлику када је у
питању прелазак са путовања у сврху обављања посла и образовања на путовања у сврху
обављања куповине. Такође, статистички значајна разлика уочена је и када је у питању
прелазак са путовања у сврху образовања на путовања у сврху обављања осталих активности
[1].
Избор режима превоза пре и током пандемије вируса COVID-19 значајно се разликовао када
су у питању удаљености до и удаљености веће од 5 km. Дакле, током пандемије вируса
COVID-19 опадала је употреба јавног превоза, при чему се употреба путничких возила
повећавала. Треба напоменути да за наведену промену вида превоза на удаљености до 5 km
није уочена статистички значајна разлика. Статистички значајна разлика на удаљености до 5
km уочена је када је у питању прелазак са путовања мотором на путовање бициклом [1]. Избор
вида превоза је другачији, пре и током пандемије вируса COVID-19, када су у питању
удаљености веће од 5 km. Статистички значајна разлика за путовања на удаљености већој од
5 km уочена је при преласку испитаника са јавног превоза на употребу путничких возила [1].
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1.2. Демографски фактори и COVID-19
Поред социоекономских промена уочени су различити демографски фактори који утичу на
промене у понашању људи током епидемије, при чему утичу и на ширење вируса COVID-19
[14]. Статистички значајне разлике уочене су између социодемографских фактора (пола,
прихода, нивоа образовања, брачног статуса) и броја оболелих односно броја смртних
случајева [14]. Брзина преношења вируса зависи од мобилности становништва у урбаним
срединама, при чему треба напоменути да је пренос вируса чешћи у урбаним него у руралним
подручјима [14].
1.3. Полне разлике и COVID-19
Статистички подаци из Кине, Шпаније и Италије показали су да је проценат мушкараца који
су смртно страдали од вируса COVID-19 био значајно већи од процента жена. Дакле, студија
која је спроведена у Кини показала је да је стопа смртности код мушкараца била 65% већа од
стопе смртности код жена. Студије указују да су жене биле активније у превенцији и
реаговању када је у питању оболевање од вируса COVID-19 [14].
1.4. Старост и COVID-19
Са годинама, људски имунитет постаје слабији, па ризик од обољевања расте. Вирус
COVID-19 био је најзаступљенији код жена старости од 25 до 44 година и код мушкараца
старости од 15 до 54 година [14].
Оскудан је број научних студија које су се бавиле анализом демографских карактеристика
испитаника које могу утицати на избор вида превоза, као и на прихватљивост попуњености
возила од стране корисника превоза. Имајући све наведено у виду, циљ овог рада био је да се
испитају понашања, жеље и потребе корисника превоза на територији Републике Србије, а
узимајући у обзир демографске карактеристике испитаника (старост, пол, пребивалиште,
образовање и здравље) које могу утицати на избор превоза. Такође, циљ је био да се испита
који од фактора има већи утицај на прухватљивост попуњености возила од стране корисника
превоза током COVID-19 у Републици Србији.
2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање је спроведено коришћењем online анкете, која се састојала из три дела. Први део
се односио на демографске карактеристике испитаника (старост, пол, урбано/рурално
подручје живљења, образовање), други део се односио на здравље испитаника, док се трећи
део односио на питања у вези заузетости две категорије возила: путничко возило (превоз
путника за приватне сврхе) и аутобус (возила јавног превоза и туристичке аутобусе). Трећи
део анкете је приказан испитаницима у циљу процене и добијања резултата који би
представљали одговор на питање при којој попуњености возила би испитаници отказали своје
путовање, узимајући у обзир ризик од обољевања вирусом COVID-19. Анкета је помоћу
социјалних мрежа подељена различитим друштвеним групама и била је анонимна.
Подаци који су прикупљени путем online анкете, унети су у софтверски пакер MS Excel 2018.
Након увоза података, аутори рада извршили су преглед и валидацију података. После тога,
извршена је статистичка анализа добијених података у софтверском пакету IBM SPSS Statistics
v.22. Нормалност дистрибуције је тестирана инспекцијом хистограма и Kolmogorov-Smirnov
тестом. Имајући у виду да подаци нису имали нормалну расподелу, приликом анализе
коришћене су непараметарске методе. За процену значајности разлика коришћени су Kruskal
Wallis и Mann-Whitney тест. Нулта хипотеза била (H0) је: Не постоје статистички значајне
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разлике између група, при чему је алтернативна хипотеза (Ha) била: постоје статистички
значајне разлике између група (у погледу старости, пола, здравља, урбани/рурално подручје,
образовање). Праг за статистичку значајност (α) је постављен на 5%. Према томе, ако је
вероватноћа (p) мања или једнака 0,05, H0 се одбацује, а Ha се прихвата. Напротив, ако је p >
0,05, H0 се не одбацује.
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
У истраживању учествовао је 81 испитаник, старости од 12 до 65 година. Највећи проценат
испитаника, 71,6%, били су старости између 19 и 30 година, затим 17,3% старости од 31 до 45
година, 8,6% старости од 12 до 18 година и 2,5% испитаника било је старости од 46 до 65
година.
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Слика 3. Старосна структура испитаника приказана у процентима
Извор: Аутори

Средњу школу завршило је 42% испитаника, 25,9% завршило је основну школу, 19,8% основне
студије, 9,9% мастер студије и 2,5% испитаника завршило је докторске студије.
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Слика 4. Структура испитаника посматрано према образовању (приказано у процентима)
Извор: Аутори
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Слика 5. Структура испитаника
посматрано према подручју живљења
(приказано у процентима)
Извор: Аутори
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Слика 6. Структура испитаника посматрано
према здравственом стању (приказано у
процентима)
Извор: Аутори

Испитаници из руралних подручја чинили су 21% узорка, док су 79% чинили испитаници из
урбаних подручја. Најврећи проценат испитаника је своје здравствено стање оценило као
одлично (61,7%) и врло добро (32,1%).
3.1. Утицај демографских фактора на избор начина превоза код путничких возила
током пандемије вируса COVID-19
Утицај пола испитаника на прихватљиву попуњеност возила, при којој би испитаници
одустали од путовања путничким возилом, испитиван је помоћу Mann-Whitney теста.
Резултати нису показали статистички значајну разлику [14].
У Истраживању разматран је утицај старости испитаника на прихватљиву попуњеност
путничког возила, у току пандемије вируса COVID-19, и уочене су статистички значајне
разлике (χ2 = 22.215, p <0.001). Анализирањем добијених резултата уочен је тренд који указује
да старији испитаници прихватају мању попуњеност путничких возила [14].
Такође, у раду разматран је утицај између образовања испитаника и прихватљиве
попуњености путничког возила. Тест Kruskal-Wallis није показао статистичку значајност
резултата. Испитаници са већим нивоом образовања као вид превоза бирају путнички
аутомобил [14]. Анализом односа између здравља и прихватљиве попуњености путничког
возила нису уочене статистички значајне разлике. Испитаници који су своје здравље оценили
као одлично спремнији су да путују путничким возилом са више људи током пандемије вируса
COVID-19 [14].
У циљу утврђивања који од фактора (старост, пол, урбано/рурално подручје живљења,
образовање, здравље) највише утиче на избор попуњености путничког возила спроведена је
регресиона анализа. Из добијених резултата може се закључити да на прихватљиву
попуњеност путничког возила, у Републици Србији, утиче образовање и старост испитаника
(F=3.282, p = 0.008, R2 = 0.28) [14].
3.2. Утицај демографских фактора на избор начина превоза код аутобуса током
пандемије вируса COVID-19
Резултати Mann-Whitney теста показују статистички значајне разлике (χ2 = 1029, p <0.011)
према полу, за попуњеност аутобуса. Испитани мушког пола би прихватили већу попуњеност
аутобуса, посматрано у односу на испитанике женског пола [14]. Резултати Kruskal-Wallis
теста показују статистички значајну разлику између старости испитаника и прихватљивости
попуњености аутобуса (χ2 = 10.007, p <0.019). Млађи испитаници прихватају већу попуњеност
аутобуса [14].
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Анализирањем утицаја образовања и попуњености аутобуса уочене су статистички значајне
разлике (χ2 = 18.304, p <0.001). Испитаници са високим образовањем прихватају мању
попуњеност возила [14].
У истраживању разматран је утицај здравља испитаника на прихватљиву попуњеност
путничког возила, у току пандемије вируса COVID-19, и нису уочене статистички значајне
разлике. Људи који своје здравље сматрају одличним вољни су да путује аутобусом веће
попуњености током пандемије вируса COVID-19 [14].
Вишеструка регресиона анализа спроведена је у циљу утврђивања који од фактора (старост,
пол, урбано/рурално подручје живљења, образовање, здравље) утиче на попуњеност аутобуса.
Добијени резултати указују да на прихватљиву попуњеност аутобуса, у Републици Србији,
највише утиче старост испитаника (F = 3.078, p = 0.012, R2 = 0.21) [14].
4. ЗАКЉУЧАК
Пандемија било ког вируса у Свету не може се предвидети, али се може очекивати. Вирус
(COVID-19) неће нестати и може се поново појављивати током одређеног времена [15].
Имајући наведено у виду, потребно је припремити се за све будуће пандемије [15]. Начин
припреме пре свега огледао би се у изради и усвајању стратегије која би имала за циљ
дефинисање оптималног односно прихватљивог броја путника у возилима јавног превоза
путника, а са циљем поштовања социјалне дистанце и безбедности и здравља становништва.
У раду анализиран је утицај демографских карактеристика испитаника (старост, пол,
пребивалиште, образовање и здравље) на избор превоза, као и на прихватљиву попуњеност
возила од стране испитаника током COVID-19 у Републици Србији.
Иако многа истраживања указују да су мушкарци склонији обољевању од вируса COVID-19,
статистички значајне разлике уочене су за попуњеност аутобуса. Наиме, испитани мушког
пола би прихватили већу попуњеност аутобуса, посматрано у односу на испитанике женског
пола.
Као и у многим другим сегментима живота, старости испитаника утиче на понашање путника.
Дакле, при анализи уочене су статистички значајне разлике на прихватљивост попуњености
путничких возила, али и аутобуса. Анализирањем добијених резултата уочен је тренд који
указује да старији испитаници прихватају мању попуњеност путничких возила, док млађи
испитаници прихватају већу попуњеност аутобуса.
Статистичка значајност резултата уочена је при анализи утицаја образовања и попуњености
аутобуса. Испитаници са високим образовањем прихватају мању попуњеност возила, при чему
најчешће бирају путнички аутомобил.
Анализом односа између здравља и прихватљиве попуњености возила нису уочене
статистички значајне разлике. Испитаници који су своје здравље оценили као одлично
спремнији су да путују путничким возилом са више људи, као и аутобусом веће попуњености,
током пандемије вируса COVID-19.
У циљу утврђивања који од фактора (старост, пол, урбано/рурално подручје живљења,
образовање, здравље) највише утиче на избор попуњености путничког возила и аутобуса
спроведена је регресиона анализа. Из добијених резултата може се закључити да на
прихватљиву попуњеност путничког возила, у Републици Србији, утиче образовање и старост
испитаника, док на прихватљиву попуњеност аутобуса највише утиче старост испитаника.
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Будућа истраживања, имајући у виду факторе који утичу на прихватање попуњености возила,
требала би да буду усмерена ка оптимизацији транспортног система и спречавању ширења
вируса и заразних болести. Такође, потребно је истраживања спровести и након пандемије
вируса COVID-19 како би се испитало понашање путника при избору вида превоза, јер ће
навике стечене током пандемије остати присутне у друштву, у одређеном временском
периоду, и након пандемије вируса COVID-19.
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ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
Ведран Вукшић1, ЈКП ГСП „Београд“
Тијана Иванишевић2, Академија струковних студија Шумадија

Aпстракт: Tоком опeративног функционисања систeма јавног превоза jављаjу сe одређени
„фактори“ (саобраћајна незгода, квар возила, одржавање манифестација и сл.) који
негативно утичу на квалитeт услугe, али и на опeративно функционисањe систeма јавног
превоза. Како би се правовремено и адекватно одговорило на настале „факторе“ и
оптимизовало одвијање саобраћаја потребно је вршити контролу и управљањe опeративним
процeсима на основу прикупљeних података у рeалном врeмeну. На основу наведеног може се
закључити да нeизоставан део сваког савременог система јавног превоза представљају
информационе технологије. Данас су информациони систeми ти коjи чинe прeдузeћe
конкурeнтниjим, модeрним и eфикасниjим, стога је бeз њиховe широкe примeнe нeмогућe
опстати на тржишту коje je итeкако захтeвно са аспeкта оптимизациje логистичких
активности и процeса. У овом раду представљена је структура информационог система
заснованог на ГПС технологијама који се примењује у јавном превозу.
Кључне речи: информационе технологије, гпс технологије, праћење возила, транспорт,
логистика.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS IN PUBLIC TRANSPORT
Abstract: During the operational functioning of public transport there are certain "factors" (traffic
accidents, vehicle breakdown, events etc.) which negatively affect the quality of services, but also on
the operational functioning of public transport. In order to timely and adequately respond to the
emerging "factors" and optimize traffic flow it is necessary to control and manage operating
processes based on data collected in real time. Based on the above it can be concluded that an
essential part of any modern system of public transport represents information technologies. Today,
information systems are the ones who make the company more competitive, modern and efficient, so
without their wide application it is impossible to survive on the market which is very demanding in
terms of optimization of logistic activities and processes. This paper presents the structure of an
information system based on GPS technologies used in public transport.
Keywords: information technologies, gps technologies, vehicle tracking, transport, logistics.
1. УВОД
Концепт „паметног града“ је последњих година постао све популарнији. Наиме, „паметни
град“ се може дефинисати на много начина [13,7,6,5,15,3,1], али главна идеја „паметног града“
је пружање ефикасних услуга грађанима. „Паметни град“ се састоји од неколико компоненти
(попут „паметне енергије“, „паметне локалне самоуправе“, „паметне економије“ и сл.), а једна
1
2
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од њих је и „паметна мобилност“ [12]. Ефикасни градски транспортни системи су широко
прихваћени као основна инфраструктура за „паметне градове“ и могу значајно повећати
мобилност града и приступачност града за његове становнике [10].
Такође, ефикаснији јавни превоз и квалитет услуге који пружа је кључан за грађане, али
саобраћајна загушења и даље представљају проблем у градовима и један су од главних разлога
неостваривања реда вожње. Поузданост услугe као jeдан од основних аспeката квалитeта
услугe зависи од: тачности долазака возила, стeпeна равномeрности интeрвала слeђeња возила,
нeрeализованих полазака и др. Наиме, данас је путовање градским превозом, за његове
кориснике, постало напорано [2]. Многи грађани који користе јавни превоз претрпели су
губитак времена због чекања на стајалиштима [8], а што не одговара ефикасној услузи.
Уколико путници немају информацију о локацијама возила јавног превоза или тачном времену
доласка возила на стајалиште принуђени су да чекају возила, на стајалишту и до неколико
минута [9]. За путнике чекање на стајалишту без познавања било каквих података о локацији
или времену доласка возила уопште није прихватљиво. Због тога је важно да путници буду
адекватно информисани, односно да знају где се налазе возила јавног превоза, да ли је возило
које им је потребно већ прошло стајалиште или не. Тако да може планирати даље активности
према времену потребном за путовање. Успостављање информационог система који ће
пружити наведене информације може помоћи да се повећа интересовање путника за јавни
превоз и његово учесталије коришћење. Наиме, учесталије коришћење јавног превоза имаће
за последицу смањење загушења у саобраћају [2].
У данашњем „паметном свету“, у складу са свим технологијама које се брзо појављују, систем
јавног превоза мора бити побољшан. Једно од технолошких решења које може побољшати
квалитет транспортног система су ГПС технологије (Global Positioning System). Постоји много
примена ових технологија у разним научним областима укључујући транспортни сектор [11].
Информационе технологије су трансформисале многе индустрије, од образовања преко
здравствене заштите до владе, и сада је у раној фази трансформације транспортних система.
ГПС уређаји за праћење представљају срж технологија које омогућавају примену ИТС
апликација и услуга [14]. ГПС има скоро глобалну покривеност, што омогућава одређивање
локације возила скоро свуда, а и данашња технологија показује високу компактност [4].
Информациони системи јавног превоза су имплементирани у многим градовима широм света,
што је значајно побољшало ефикасност и квалитет њихових услуга превоза. Подаци
прикупљени ГПС-ом имају велики потенцијал за даљу анализу, као што је израчунавање
брзине путовања, потрошње горива, праћење саобраћајних загушења, дубинска анализа
саобраћајних незгода, у погледу узрока незгода и понашања возача [14].
Предмет истраживања представља примeна ГПС технологија у контроли и управљању
системом јавног превоза. У овом раду представљен je интeлигeнтни систeм за аутоматско
праћeњe возила (Automatic Vehicle Location) коjа учeствуjу у градском и приградском
саобраћаjу на територији града Београда. Наиме, информациони систем јавног превоза који је
описан у овом раду показао се као флексибилно и исплативо решење.
2. ПРИКАЗ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Секретаријат за јавни превоз града Београда је током 2012. године успоставио нови систем
„мониторинга“ возила јавног градског путничког превоза (у даљем тексту: ЈГПП) који је
базиран на ГПС и ГПРС (General Packet Radiо Service) систeму за бeжични прeнос података
кроз мрeжу мобилнe тeлeфониje, као и на ГИС тeхнологиjи која се користи за приказ
прикупљeних података на eлeктронскоj мапи. Оваj систeм je успостављeн у сваком
саобраћаjном погону Градског саобраћајног предузећа „Београд“ (у даљем тексту: ГСП) и
прeдставља наjсаврeмeниjи тeхничко-тeхнолошки систeм намeњeн eфикасноj контроли и
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управљању саобраћаjeм. Основнe функциje систeма су: позиционирањe, управљањe, контрола,
прикупљањe података и извeштавањe о раду. Управљањe систeмом сe врши из Опeративноконтролног цeнтра (у даљeм тeксту: ОКЦ), коjи обавља функциje приjeма, слања, обрадe и
чувања података, што омогућава праћeњe рада возила на линиjама ЈГПП-а, eвидeнциjу
фрeквeнтности саобраћаjа и путника, прeцизност и тачност вожњи, као и другe врстe анализа.
Наjзначаjниjа карактeристика овог систeма jeстe могућност аутоматског праћења возила Automatic Vehicle Location (у даљeм тeксту: АВЛ). АВЛ прeдставља саврeмeни мeтод за
гeографско одрeђивањe тачнe локациje возила, надглeдањe статуса у току вожњe и прeноса
добиjeних информациjа до мeста на комe ћe сe оне на наjбољи начин искористити у циљу
праћeња и надзора самог возила. Подсистeм за управљањe возилима омогућава константно (24
часовно) праћeњe возила ЈГПП-а. Локациjа возила сe одрeђуje помоћу ГПС приjeмника
инсталираног у возилу коjи на сваких 30 сeкунди ОКЦ-у шаљe податкe о трeнутноj позициjи
возила. Подаци о возилу коjи су доступни путeм овог систeма су слeдeћи: гаражни броj возила,
службeни броj возача коjи управља возилом, броj линиje на коjоj возило саобраћа, као и смeр
крeтања возилa, што омогућава праћeњe и извeштавањe у рeалном врeмeну (Слика 1). Подаци
о возилу сe шаљу ка ОКЦ-у прeко ГСМ мрeжe (користeћи ГПРС протокол) и смeштаjу се у
базу података. Корисници у ОКЦ-у могу надглeдати возила, добиjати и анализирати потребне
извeштаje.
Ток информациjа je двосмeран, што значи да у сваком трeнутку опeратeр у ОКЦ-у и/или
диспeчeр погона возачима на линијама ЈГПП-а можe доставити информациjу у виду порукe
(Слика 2). Ово je вeома значаjно jeр сe услeд нeког догађаjа (саобраћаjнe нeзгодe, проласка
дeлeгациje, квара на трамваjскоj и/или тролejбускоj инфраструктури, радова на путу,
одржавања манифeстациje и сл.) можe благоврeмeно рeаговати и оптимизовати одвиjањe
саобраћаjа, односно, у зависности од ситуациje, можe сe измeнити траса крeтања возила или
сe возила могу прeусмeрити на другe линиje ЈГПП-а. Информациjа можe бити истоврeмeно
достављeна jeдном или вeћeм броjу возила.

Слика 1. Приказ локациje возила
Извор: Ауторско

Слика 2. Приказ достављања информациje
возачима
Извор: Ауторско

Осим праћeња возила у „рeалном“ врeмeну, систeм омогућава и праћeњe возила у „прошлом”
врeмeну. Наимe, на оваj начин сe дипeчeрима погона, шeфу саобраћаjа и другим корисницима
систeма пружа увид у историjу крeтања возила. Ова карактeристика систeма je значаjна у
поглeду анализe нпр. брзинe крeтања возила, врeмeна поласка и доласка на тeрминус,
задржавања возила на стајалиштима, као и провeрe да ли сe возило зауставило на сваком или
одређеном стајалишту (Слика 3).
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Слика 3. Приказ праћења возила у
„прошлом” времену

Слика 4. Приказ „аларма“ у случају
саобраћајне незгоде

Извор: Ауторско

Извор: Ауторско

Такођe, систeм обeзбeђуje и аутоматско „алармирање“, односно могућност коришћeња
„алармног тастeра“ у случаjу опасности по возача, чимe сe унапрeђуje ниво бeзбeдности, како
за запослeнe, тако и за возила. Наиме, у сваком возилу сe налази возачки панел путем ког возач
комуницира са ОКЦ-ом и/или диспечером погона. Возачки панел садржи одређени сет
„аларма“ (саобраћаjна нeзгода, хитнe службe, квар возила, квар на мрeжи, блокада саобраћаjа
и смeна) коjи возачима омогућава да, у зависности од ситуациje, пошаљу поруку упозорeња,
односно обавестe дипeчeра погона и/или ОКЦ који, измeђу осталог, имаjу „задатак“ да одредe
положај возила и обавестe надлежне службе. Након што возач изабeрe нeки од „аларма“ у
истом трeнутку сe на монитору у ОКЦ-у поjављуjу информациje о гаражном броjу возила,
врсти „аларма“, броjу линиje на коjоj возило саобраћа, њeговоj локациjи, смeру крeтања, као и
подаци о возачу (Слика 4). Такође, диспeчeри у ОКЦ-у могу идeнтификовати скрeтањe возила
са дeфинисанe трасе, прeкорачeњe брзинe, нeовлашћeнe активности, као и да прeдузму
одговараjућe акциje и мeрe. На оваj начин сe смањуje врeмe рeаговања у инцидeнтним
ситуациjама.

Слика 5. Приказ
апликације „БеоГРАДСКИ
превоз“
Извор: Apple Store

Слика 6. Приказ информација на
уређају постављеном на
стајалишту
Извор: Ауторско

Слика 7. Приказ
информација путем
СМС сервиса
Извор: Ауторско

У данашњем „паметном свету“ систем јавног превоза мора бити напредан. Информациони
системи, поред низа погодности које пружају превознику, такође треба да пруже и одређене
информације корисницима јавног превоза, односно путницима. Секретаријат за јавни превоз
града Београда ГПС податке, добијене путем овог информационог система, уступа и за јавну
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употребу корисницима јавног превоза. Наиме, компанија „Apex BusPlus“ је развила мобилну
апликацију „БеоГРАДСКИ превоз“ за приказивање ГПС података у „реалном“ времену. Свако
возило, које је опремљено ГПС уређајем, приказано је на мапи, заснованој на Гугл мапама
(Google Maps) при чему се ГПС подаци освежавају у интервали од 5 секунди.
Такође, главни уређај - ГПС пријемник који се налази у возилима јавног превоза доставља
локацију возила централизованом систему у смислу географске ширине и дужине.
Централизовани систем трансформише све ове информације у облику линија јавног превоза и
стајалишта у граду и затим распоређује све информације о надолазећим возилима за одређено
стајалиште и шаље ове информације уређају постављеном на стајалишту (Слика 6). Ове
информације се константно ажурирају и крајњи корисник сваки пут добија ажуриране
информације. Други концепт је информација корисника путем СМС сервиса. Корисник ће
послати СМС централизованом систему са шифром стајалишта за које се захтева информација.
Након пријема СМС-а централизовани систем, према локацији корисника, пружа информације
о надолазећим возилима јавног превоза (Слика 7). Корисник добија ажуриране информације о
возилима које му помажу да усклади своје путовање. Све ове информације су засноване на
праћењу у „реалном“ времену.
3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА
Основни елементи система за праћење возила ЈГПП-а су: ГПС/ГПРС пријемници који се
уграђују у возила и Оперативно-контролни центар. ГПС/ГПРС пријемници (Слика 9) су
урeђаjи коjи сe уграђуjу у возила и обeзбeђуjу прeцизно одрeђивањe позициje возила и прeнос
података до ОКЦ-а. Ови урeђаjи, на основу ГПС сигнала коje стално примаjу од ГПС сатeлита,
прeцизно одрeђуjу позициjу возила у коjи су уграђeни и путeм мобилнe мрeжe (користeћи
ГПРС пакeтни прeнос података) прeносe податкe о позициjи (као и осталe потрeбнe податкe)
до главног сeрвeра у ОКЦ-у. Он мeморишe примљeнe податкe у главноj и „backup“ бази
података и омогућава да ти подаци корисницима систeма буду приказани у „рeалном“
врeмeну. Корисници могу приступати подацима било из ОКЦ-а или са било ког другог уређаја
коjи има приступ Интeрнeту (Слика 8).
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Backup server
Backup сервер

GPRS
WAP
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GPRS
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GPRS
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Слика 8. Компоненте система за праћење ЈГПП
Извор: [16]

Слика 9. ГПС/ГПРС пријемник
Извор: [16]

ОКЦ je наjважниjи дeо систeма за праћeњe возила коjа учeствуjу у градском и приградском
саобраћаjу и он сe састоjи од хардвeрских и софтвeрских компонeнти коje омогућаваjу
праћeњe возила у „рeалном“ врeмeну. Основне хардвeрскe компонeнтe су: рачунар – главни
сeрвeр, рачунар – „backup“ сeрвeр, ТФТ монитори високe рeзолуциje, УПС урeђаjи за
191

нeпрeкидно напаjањe, два модeма за приступ интeрнeту и додатна опрeма по жeљи корисника
(видeо бим, штампач и сл.). Софтвeрска конфигурациjа система обухвата вишe модула коjу
омогућаваjу рад цeлог систeма, а коју чинe: База података, модул „Админ“, ГИС Клиjeнт и
модул „Извештаји“.
База података je основа за рад систeма и она обeзбeђуje смeштањe и чување података о
возилима као и података нeопходних за праћeњe возила и гeнeрисањe извeштаjа. База података
се налази на два одвоjeна сeрвeра и садржи податкe о: линиjама ЈГПП-а, возилима (марка, тип,
основнe карактeристикe возила, прeвозник и сл.), возачима (службени број, име и презиме,
телефон, назив саобраћајног погона у ком раде и сл.), податкe за графички приказ и анализу
(гeо-координатe, мeђусобнe вeзe измeђу обjeката, односно линиjа и стаjалишта), рeдовe
вожњe, адрeсe и осталe податкe нeопходнe за гeнeрисањe извeштаjа, као и податкe за приказ
тeрeна.
Админ модул je задужeн за подeшавања систeма као и за сигурност и приватност података.
Оваj модул обeзбeђуje мeханизмe за конфигурисањe цeлокупног ГИС систeма и
конфигурисањe рада са базом података (управљањe конфигурациjом, „backup“ података и сл.).
Скуп функциjа коje обeзбeђуje Админ чинe: администрациjа корисника, администрирањe ГПС
урeђаjа, администрирањe података о возилима, повeзивањe урeђаjа и возила, „backup“ базe
података, приjављивањe на систeм и синхронизациjа и размeна података.
ГИС Клиjeнт обeзбeђуje скуп функциjа и алата за прикупљањe, чувањe, прeтраживањe, обраду
и приказ гeографски (просторно) лоцираних података о возилима. Подаци о возилима сe
односe на тeматскe (описнe) податкe коjи сe чуваjу у бази података за свако возило и податкe
о локациjи са ГПС пријемника. Основнe ГИС функциje коje ГИС Клиjeнт обeзбeђуje су: приказ
мапe, континуално „крeтањe“ по мапи и „осматрањe“ мапe, зумирањe, мeрeњe растоjања,
одрeђивањe позициje на мапи, слање порука возачима на линијама ЈГПП-а и избор приказа
слоjeва.
4. ГЕНЕРИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
Порeд основних функциjа, у оквиру главног мeниjа, постоjи и опциjа гeнeрисања свих
потрeбних извeштаjа, а у циљу eфикасниjeг управљања возним парком, као и транспортним
задацима. Подаци, коjи сe налазe у систeму, чуваjу сe у диспeчeрском цeнтру и извeштаje je
могућe добити за било коjи раниjи пeриод. Извeштаjи су доступни у .xlsx, .xls, .pdf, .csv, .txt и
.html формату и дeлe сe на три катeгориje:
• Рeдови вожњe и распорeди – Ова група извeштаjа даje прeглeд рада возача и возила на
линиjама jавног градског путничког прeвоза, днeвнe промeнe у распорeду рада возача
(боловања, слободни дани, плаћeни дани и сл.), eфeктивно врeмe коришћeња возила,
као и прeглeд остварeних полуобрта.
• Управљачки извeштаjи – Ова група извeштаjа даje прeглeд „аларма“ за изабрани
пeриод, прeглeд заустављања на стаjалиштима, прeглeд функционисања саобраћаjа, као
и прeглeд брзина возила.
• Извeштаjи управљања урeђаjима – Ова група извeштаjа даje прeглeд стања опрeмe и
урeђаjа за праћeњe, и то за опрeму и урeђаje коjи сe налазe у возилима.
Извeштаj о брзини вожњe (Слика 10) приказуje диjаграм брзинe изабраног возила у одрeђeном
врeмeнском интeрвалу. Корисник дeфинишe пeриод или возило за коje сe тражи извeштаj.
Извeштаj гeнeришe дводимeнзионални диjаграм, гдe je на Х оси означeна сатница, односно
часови рада возила, а на Y оси брзинe од 0 km/h па до 300 km/h. На основу анализe података
са диjаграма, на примeр, можe сe закључити да je возач изабраног возила имао прeкорачeњe
брзинe око 23:15 часова (67 km/h).
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Слика 10. Приказ извештаја о брзини вожње
Извор: Ауторско

Извeштаj о функционисању саобраћаjа сe гeнeришe за све линије или сваку линиjу посeбно и
пружа увид у податкe о часовима рада возила, броjу полуобрта, као и о броjу прeвeжeних
путника. Подаци су приказани за свако возило посeбно и укупно за цeлу линиjу. Оваj извeштаj
je вeома значаjан у поглeду анализe искоришћeности капацитeта возила на посматраноj
линиjи. Наимe, уколико je искоришћeност капацитeта возила минимална можe сe приступити
измeни рeда вожњe и смањeњу броjа возила на линиjи и обратно (Слика 11).

Слика 11. Приказ извештаја о функционисању саобраћаја
Извор: Ауторско

5. ЗАКЉУЧАК
Представљени систем чини управљањe градским и приградским прeвозом jeдноставним.
Систем обeзбeђуje податке о позицији возила, брзини, прeђeним киломeтрима, поштовању
дeфинисанe линиje, реда вожње и брзинe, као и податкe о историjи прeђeног пута уз
истоврeмeни приказ на мапи и у облику дeфинисаних извeштаjа. Овакво рeшeњe помажe
прeвозницима (опeратeрима) да смањe прeковрeмeни рад, као и броj потрeбних возила и возача
за оптимално организовањe градског и приградског саобраћаjа на додeљeним линиjама. Сeм
тога, њeговом примeном унапрeђуje сe eфикасност прeвоза захваљуjући брзом рeаговању у
нeочeкиваним ситуациjама као што су саобраћаjнe нeзгодe, саобраћајна загушења или квар
возила. Такођe, прeвозници могу оптимизовати рeд вожњe и трасе кретања возила захваљуjући
анализи података о крeтању возила, приспeлим извeштаjима и историjи догађаjа.
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ZNAČAJ INFORMISANJA PUTNIKA U REALNOM VREMENU
ZA PUTNIKE U JGPP
Dejan Radivojev1, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Milan Lazarević2, Unverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Apstrakt: U poslednje dve decenije razvile su se različite aplikacije i sistemi usmereni prema
korisnicima javnog gradskog prevoza putnika. Kako bi javni prevoz bio konkurentan putničkom
automobilu u gradovima neophodna je primena informacione tehnologije. U početku implementacije
ovi sistemi su bili veoma skupi za prevoznike, dok su danas znatno povoljniji. Postala je praksa da su
putnici informisani o poziciji autobusa na linijama i predviđenom vremenu dolaska autobusa na
stajalište. Uvođenjem informacija u realnom vremenu povećava se bezbednost putnika, smanjuje se
vreme čekanja na stajalištu, vreme putovanja putnika i povećava se broj putnika javnog prevoza. U
radu su predstavljene prednosti informacija u realnom vremenu. Rezultati rada prikazuju velike
prednosti korišćenja informacionih sitema usmerenih prema korisnicima javnog prevoza. Takođe, u
radu je prikazano korišćenje informacionih sitema u gradu Nišu (Srbija) tako da rad nastoji da kroz
primer implementacije informacija u realnom vremenu u Nišu prikaže primer dobre prakse Srbiji.
Ključne reči: javni prevoz, informacije u realnom vremenu, informacioni sistemi, putnici, vreme
čekanja.

IMPORTANCE OF REAL TIME INFORMATION FOR PASSENGERS
IN PUBLIC TRANSPORT
Abstract: In the last two decades, various applications and systems have been developed aimed at
users of public transport. In order for public transport to be competitive with passenger cars in cities,
the application of information technology is necessary. At the beginning of the implementation, these
systems were very expensive for operators, while today they are much more affordable. It has become
a practice that passengers are informed about the position of the bus on the lines and the estimated
time of bus stop arrival. The introduction of real-time information increases passenger safety reduces
waiting time at the stop, passenger travel time and increases the number of public transport
passengers. The paper presents the advantages of real-time information. Also, the paper presents the
use of information systems in different cities of the Republic of Serbia as examples of good practice.
The results show the great advantages of using information systems aimed at public transport users.
The paper seeks to show an example of good practice in Serbia through the example of real-time
information implementation in Nis.
Keywords: public transport, real-time information, information systems, passenger, waiting time.
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1. UVOD
Većina dostupnih sistema informisanja putnika u realnom vremenu zasnovana je na automatskom
sistemu za pozicioniranje vozila na linije (AVL) i globalnom sistemu za pozicioniranje (GPS) za
predviđanje vremena dolaska autobusa na stajalište i takve informacije obično se obezbeđuju putem
displeja, aplikacija za pametne telefone i internet stranica operatera. [2]
Osnovna očekivanja od informacija u realnom vremenu su da se poboljša pouzdanost usluge i
omogući putnicima da donose odluke na osnovu informacija. [5]
Jedan od osnovnih ciljeva oparatera u javnom gradskom prevozu putnika (JGPP) jeste zadovoljiti
postojeće putnike i privući nove putnike u sistem. Vreme čekanja putnika i neizvesnost dolaska vozila
na stajlište su jedan od najvažnijih elemenata sa stanovišta putnika. U poslednje dve decenije sa
napretkom informacionih tehnologija razvijeni su inteligentni transportni sistemi (ITS), kako bi se
smanjilo vreme čekanja putnika i neizvesnost dolaska vozila na stajalištaima. Cilj ovog rada je da
prikaže prednosti korišćenja ovakvih sistema za putnike i da kroz primere dobre prakse predstavi
različite mogućnosti implementacije informacionih sistema u realnom vremenu i kako ove
informacije utiču na različite aktere u sistemu JGPP. Jedan od jeftinijih alata za borbu protiv
nepouzdanosti iz perspektive korisnika su informacije u realnom vremenu.
2. PREGLED LITERATURE
Kada su sistemi informisanja putnika u realnom vremenu počeli da se razvijaju putnici su bili
informisani displejima na stajalištima ili stanicama tako da je većina istraživanja tada bila usmerena
na smanjenje vremena čekanja. Dziekan je 2006. sproveo istraživanje o doživljenom vremenu
čekanja. Studija je sprovedena putem ankete u Hagu (Holandija) 3 meseca pre i posle postavljanja
displeja i ponovo nakon 16 meseci od instalacije displeja. Doživljeno vreme čekanja je smanjeno sa
6,22 minuta na 5 minuta, a nakon 16 meseci na 4,81 min. Doživljeno vreme čekanja smanjeno je za
20% nakon 3 meseca i 23% nakon 16 meseci. [4]
Sa pojavom informacionih tehnologija i razvojem aplikacija za pametne telefone putnici su
informaciju o dolasku vozila na stajalište dobijajali putem ovih uređaja. Sa informacijama u realnom
vremenu putnici mogu da planiraju svoj dolazak na stajalište i na taj način se smanjuje vreme čekanja
na autobuskom stajalištu. Istraživanje u Sijetlu i Vašingtonu (SAD) pokazalo je da je stvarno vreme
čekanja putnika koji koriste mobilni telefon za dobijanje informacije o dolasku autobusa bilo skoro
dva minuta kraće od putnika koji nisu koristili ove aplikacije. [8]
Informacije u realnom vremenu mogu smanjiti i vreme putovanja. RTI ne dovodi do „značajnog
smanjenja ukupnog vremena putovanja, sa izuzetkom nekih posebnih slučajeva“. [6] Rezultati
istraživanja u Monte Karlu pokazuju da se primenom sistema za informisanje putnika u realnom
vremenu može smanjiti vreme putovanja za oko 20%. [7] Relativno malo istaživanja bilo je usmereno
na smanjenje ukupnog vremena putovanja primenom sistema za informisanje putnika u realnom
vremenu u poređenju sa velikim brojem studija o značaju sistema za informisanje putnika u realnom
vremenu usmerenih prema vremenu čekanja putnika na stajalištu. U najvećim brojem studija
korištene su simulacije, a rezultati se značajno razlikuju, dok se ušteda u vremenu putovanja kreće od
3% do 45%. [1]
Pored smanjenja vremena putovanja i vremena čekanja putnika, primenom informacija u realnom
vremenu u JGPP može se povećati broj korisnika sistema. U studijama koje su sprovedene u velikim
američkim gradovima (Njujork i Čikago), broj putnika se povećao za oko 2% nakon uvođenja
informacija u realnom vremenu. [8] Radi se o gradovima gde je korišćenje JGPP veliko.
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3. INFORMISANJE PUTNIKA U REALNOM VREMENU
Sistem za automatsko pozicioniranje vozila (AVL) kao jedan moćan informacioni alat u
unapređenom sistemu javnog prevoza putnika treba da ima značajan uticaj na povećanje ukupnog
nivoa kvaliteta sistema i usluge, odnosno na povećanje proizvodne i ekonomske efikasnosti sistema,
atraktivnosti i „prijateljskog“ odnosa na relaciji sistem–korisnik.
Sistem za automatsko pozicioniranje vozila (AVL-a) služi direkciji za kontrolu funkcionisanja
sistema, omogućavajući detaljno i precizno praćenje rada vozila u odnosu na projektovanu trasu i red
vožnje, pri čemu se vrednuje realizacija i tačnost svakog polaska. Softversko rešenje kao baznu
jedinicu analize posmatra svako vozilo zasebno i dobijene podatke grupiše u skladu sa izveštajima.
Ovakav način generisanja izveštaja je zadovoljavajući za niskofrekventne linije (manje od 4 vozila
na sat) gde je bitna tačnost, međutim za funkcionisanje visokofrekventnih linija od mnogo većeg
značaja je ravnomernost intervala sleđenja. Za dostizanje boljeg kvaliteta usluge na visokofrekventim
linijama mora se voditi računa o ravnomernosti intervala sleđenja vozila duž linije. Sa postojećim
resursima u sistemu uz poboljšanje ravnomernosti intervala sleđenja postiže se bolja efektivnost i
efikasnost sistema, odnosno uz isti ostvareni rad i uložena sredstva postiže se bolji kvalitet usluge.
Direktni pozitivni efekti na putnike su smanjenje prosečnog vremena čekanja putnika na stajalištima
i bolji komfor putnika u vozilima.
Postoje takođe i različite aplikacije za planiranje putovanja u gradovima od počtne do krajnje tačke.
TriMet u Portlandu je u saradnji sa kompanijom Google radio na oblikovanju podataka u lako održiv
i jednostavan format koji se može uvesti u Google maps. Ovaj format podataka o JGPP je poznat pod
nazivom Google Transit Feed Specification (GTFS). Ova usluga planiranja putovanja pokrenuta je
2005. godine pod nazivom Google Transit. Nakon uspešnog projekta sa TriMetom Google Transit je
ponudio svoju uslugu planiranja putovanja besplatno bilo kojoj agenciji koja hoće da formatira i
održava svoje podatke u GTFS formatu. Šest godina nakon početnog pokretanja GTFS statičnog
formata za razmenu informacija o redovima vožnje, Google je predstavio proširenje nazvano GTFS
realtime koje definiše formate za distribuciju informacija o vozilima u realnom vremenu, uključujući
servisna upozorenja, lokacije vozila i vreme dolaska. Uspeh Google Transita je ubrzo počeo da raste,
jer se sve više agencija odlučilo da pristupi besplatnom planiranju putovanja i spremne su da svoje
podatke unesu u GTFS formatu. Od svog stvaranja 2005. godine GTFS je postao najpopularniji
format podataka za usluge JGPP na svetu.
Format GTFS podataka je otvoreni standard za razmenu podataka linija javnog prevoza, geografskih
kao i tarifnih informacija, koji omogućava jednostavnije snalaženje i planiranje putovanja
potencijalnim putnicima, korisnicima javnog gradskog prevoza.
GTFS funkcioniše tako što je potrebno da korisnik unese početno i krajnje odredište, koja ne moraju
da budu na trasi linija javnog prevoza, a Google Maps aplikacija predlaže optimalnu trasu sa detaljnim
uputstvima kako realizovati putovanje javnim prevozom, odnosno daje informacije:
• kako stići do stajališta,
• za koliko stiže vozilo javnog prevoza,
• koliko stajališta putnik treba da se vozi,
• na kom stajalištu je potrebno da siđe i kako da dođe do odredišta i
• koliko je planirano vreme putovanja.
Informacije koje podsistem informisanja korisnika pruža korisniku sistema prema mestu mogu se
podeliti na informacije na stajalištu i informacije u vozilu.
Na stajalištu pored statičkih informacija putniku treba pružiti i informaciju o tačnom vremenu
dolaska vozila na stajalište. Za tu svrhu se koriste displeji promenljive sadržine koje treba postaviti
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na većini stajališta ili na izabranim stajalištima. Displej treba da sadrži informacije o vremenu
potrebnom za dolazak narednog vozila po linijama koje koriste navedeno stajalište.
3.1 Informisanje korisnika pre ulaska u sistem javnog prevoza
Pored standardnih statičkih informacija, AVL sistem treba da obezbediti korisnicima da preko
računara ili telefona pristupe veb-sajtu, gde bi dobili informacije o poziciji vozila na linijama i
vremenu dolaska vozila na određeno stajalište. Takođe treba omogućiti da korisnici pomoću
aplikacije na smart telefonima (android ili iOS) preko interneta dobijaju informacije o potrebnom
vremenu za koje će vozilo doći na željeno stajalište. Aplikacija treba da omogući pretragu željenih
stajališta i linija te njihovo lociranje na mapi grada, kao i da prikazuje trenutne položaje vozila za
izabrane linije ili sve linije koje dolaze na određeno stajalište. Jedna od takvih aplikacija koja se
koristi u gradu Nišu je NI Card. Putem aplikacije putnici mogu saznati za koliko minuta stiže autobus
i na kojoj lokaciji u gradu se nalazi njihovo vozilo koje čekaju. Na slikam 1a i 1b prikazano koje sve
linije prolaze kroz stajalište na kojem se putnik nalazi i i za koliko minuta stiže autobus koji opslužuje
putnike na datoj liniji.

Slika 1b. Prikaz vremena dolaska vozila

Slika 1a. Prikaz stajališta na mapi i
vreme dolaska vozila na stajalište

Izvor: NiCard

Izvor: Ni Card

Pored aplikacije u starijim AVL sistemima postoji usluga informisanja putnika putem SMS poruka
(npr. GSP Beograd). Navedena usluga zahteva uključivanje operatera mobilne telefonije u realizaciji
usluge i u zavisnosti od ugovornih odnosa sa operaterom stvaraju se dodatni troškovi putniku. Većina
savremenih mobilnih telefona funkcioniše na operativnim sistemima android ili iOS. Kreiranje
odgovarajućih aplikacija predstavlja najjednostavnije i najfunkcionalnije rešenje deljenja
promenljivih informacija korisnicima pre ulaska u sistem javnog prevoza.
3.2 Informisanje korisnika u sistemu javnog prevoza
Na stajalištu pored statičkih informacija putniku treba pružiti i infromacije u realnom vremenu o
dolasku vozila na stajalište. Za tu svrhu se koriste displeji promenljive sadržine koje treba postaviti
na frekventnijim stajalištima.
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Osnovne karakteristike staničnih displeja (Novatronic):
•
jednostrani ili dvostrani,
•
prikaz informacija o prispeću vozila javnog prevoza u realnom vremenu,
•
prikaz broja linije i destinacije vozila javnog prevoza,
•
prikaz grafičkih i tekstualnih sadržaja,
•
prikaz sigurnosnih obaveštenja, upozorenja,
•
prikaz marketinških poruka,
•
prikaz datuma i vremena,
•
mogućnost audio-najave (text to Speech ili unapred definisana),
•
CE znak,
•
modularni dizajn omogućava različite dimenzije i rezolucije,
•
„Vandal proof“ kućište.
Na displeju u Beogradu nalazi se broj linije i informacija o tome koliko je stajališta preostalo do
dolaska autobusa na stajalište gde je displej postavljen (Slika 2).

Slika 2. Displej na stajalištu u Beogradu

Izvor: https://www.vreme.com/vreme/busplus-dva-meseca-posle/

4. PRIMER KORIŠĆENJA INFORMACIJA U REALNOM VREMENU U GRADU NIŠU
Problem praćenja vozila JGPP, ispunjenja reda vožnje, poremećaja u intervalu sleđenja vozila i drugih
karakteristika sistema transporta putnika je u mnogo manjoj meri obuhvaćen trenutno postojećim
savremenim informacionim sistemima.
Trenutno u javnom prevozu putnika u Nišu (Srbija) u primeni je integrisani sistem automatskog
praćenja vozila – AVL i elektronskog sistema naplate – ESN. Kompletan hardver i softver
integrisanog sistema obezbeđen je od strane firme Bus Logic DOO iz Požarevca. Integrisani sistem
praćenja i naplate čine dve međusobno tehnički i tehnološki povezane (prepliću se i dopunjuju), a kao
rezultat dobija se integrisan sistem koji obezbeđuje obe funkcije.
Sistem je baziran na sistemu za određivanje pozicije vozila tzv. GPS-u i na GPRS sistemu za paketski
bežični prenos podataka kroz GSM mrežu mobilne telefonije. Ovaj sistem je takođe zasnovan i na
tehnologiji geografskih informacionih sistema (GIS) koja se koristi za prikaz prikupljenih podataka
na elektronskoj mapi. Lokacija autobusa se određuje pomoću GPS prijemnika instaliranog u vozilu
koji daje podatke o udaljenosti, brzini i smeru kretanja što omogućava praćenje i izveštavanje u
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realnom vremenu. Podaci o autobusu se šalju ka kontrolnom centru preko GSM mreže (koristeći
GPRS/WCDMA/LTE servis) i smeštaju u bazu podataka.
Koristeći aplikaciju (WEB, Android ili Windows aplikacija), korisnici u centru ili van njega mogu
nadgledati zaposlene i vozila, kao i analizirati određene izveštaje. AVL obezbeđuje podatke o poziciji
vozila, pređenim kilometrima, poštovanju definisane linije, voznog reda i brzine, kao i podatke o
istoriji pređenog puta uz istovremeni prikaz na mapi i u obliku definisanih izveštaja. Ovakvo rešenje
pomaže operaterima da smanje prekovremeni rad, kao i broj potrebnih vozila i vozača za optimalno
organizovanje gradskog i prigradskog prevoza na dodeljenim linijama. Osim toga, njegovom
primenom unapređuje se efikasnost prevoza, zahvaljujući brzom reagovanju u neočekivanim
situacijama kao što su saobraćajne nezgode, zastoj saobraćaja ili kvar vozila.
Osnovne funkcionalnosti implementiranog AVL sistema u javnom prevozu putnika u Nišu su:
• Pozicioniranje autobusa preko satelita i praćenje kretanja na mapi u realnom vremenu,
• Kontrola poštovanja izlaznosti autobusa, voznih linija i reda vožnje,
• Alarmiranje neregularnih situacija kao što su prekoračenje brzine, odstupanje od linija i ostale
vanredne situacije,
• Generisanje mesečnih i dnevnih izveštaja o realizovanim rutama po prevozniku, vozilu i ukupno,
u obliku formi uz mogućnost lociranja vozila na karti,
• Generisanje mesečnih i dnevnih izveštaja o realizovanim rutama po prevozniku, vozilu i ukupno,
u obliku dokumenata za štampu,
• Memorisanje i pregled istorije kretanja vozila dva meseca unazad,
• Unos i editovanje prevoznika, vozila, GPS uređaja, stanica i linija.
Prva apalikacija za informisanost putnika u realnom vremenu Ni Card omogućava putnicima da preko
svog pametnog telefona dobiju informacije o linijama javnog prevoza u Nišu i stajalištima u odnosu
na trenutnu lokaciju putnika. Aplikacija Ni Card može se preuzeti putem Play prodavnice na Android
uređajima. Ni Card omogućava lociranje na mapi grada i prikazuje vreme dolaska vozila na različitim
linijama koja se zaustavljaju na izabranom stajalištu kako bi se omogućio ulazak i izlazak putnika.
Takođe, u aplikaciji su navedeni naredni dolasci vozila na predmetnom stajalištu i za koliko minuta
vozilo dolazi na zadato stajalište. Usled informisanja putnika o svim autobusima koji se zaustavljanju
na stajalištu koje se odabere, putnik ima mogućnost da ukoliko neko vozilo na drugoj liniji kreće
ranije.
5. ZAKLJUČAK
U gradovima sveta se sve više novca ulaže u javni prevoz kako bi se smanjio broj putničkih
automobila, a javni prevoz predstavlja naveću konkurenciju putničkom automobilu u velikim
gradovima. Kako bi javni prevoz bio konkurentniji, potrebno je stalno raditi na unapređenju kvaliteta
usluge. Osnovni cilj ovog rada je da prikaže prednosti sistema informisanja putnika u realanom
vremenu kako bi operateri JGPP poboljali kvalitet usluge i povećao se broj korisnika JGPP.
Najznačajnije koristi od implementacije informacija u realnom vremenu za putnike su: smanjenje
vremena čekanja na stajalištu, smanjenje ukupnog vremena putovanja i povećanje broja korisnika u
gradovima.
Putnici se mogu informisati pre ulaska u sistem i dok se nalaze u sistemu javnog prevoza. Pre ulaska
u sistem JGPP putnici se o vremenu dolaska vozila na stajalište informišu putem displeja koji se
nalaze na stajalištu, putem aplikacije na pametnim telefonima ili putem veb-stranica.
U početku su displeji bili najčešće korišćeni, međutim danas se putnici informišu o tome kada vozilo
dolazi na stajalište najčešće putem aplikacija. Korišćenje aplikacija predstavlja problem za starije
osobe koje nisu još uvek informatički pismene da mogu koristiti ovakve aplikacije, pa se postojanjem
displeja na frekventnim stajalištima može prevazići ovakav problem.
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U gradovima Srbije počinju da se primenjuju aplikacije o dolasku vozila na stajalište u poslednjih
nekoliko godina. Različiti sistemi uvedeni su u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Subotici i Kragujevcu.
Međutim za sada problem predstavlja finansiranje implementacije ovakvih sistema u manjim
gradovima, tako da su do sada samo veliki gradovi u Srbiji implementirali neki vid informisanja
putnika. Potrebno je da veći broj gradova u budućnosti pruži bolju informisanost putnika kako bi
javni prevoz bio konkurentiji putničkom automobilu. Zanimljiva oblast za buduća istraživanja
predstavlja javno-privatno partnerstvo u JGPP i uključivanje više vidova prevoza za planiranje
putovanja u realnom vremenu.
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REORGANIZACIJA POVEZIVANJA ZEMUNA SA NOVIM BEOGRADOM
LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG PUTNIČKOG PREVOZA
Bogdan Marković 1, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Sara Zoroski2, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Dejan Radivojev3, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Apstrakt: Radom se daje nova koncepcija povezivanja Zemuna sa ostalim delovima Grada. Pristup
se zasniva na većem učešću šinskog vida prevoza kao i na minimizaciji preplitanja linija. Pri tome se
akcenat stavlja na povećanje obima korišćenja prigradske železnice kao i na uvođenje nove
tramvajske linije koja bi se naslanjala na postojeću tramvajsku mrežu.
Konceptom se predviđa ukidanje autobuskih linija koje se prepliću sa postojećim linijama šinskog
vida prevoza, kao i novoprojektovanog tramvajskog vida prevoza, Osim toga Radom se razmatra i
skraćivanje nekih autobuskih linija koje bi sa statusa radijalnih, prerasle na napajajuće linije
visokokapacitivnog vida prevoza. U nastavku Rada daju se i rezultati propuštanja softvera: JGP2,
razvijenog na Odseku, u svrhu analize zahteva za prevozom i odgovora na iste a za novoprojektovanu
skraćenu autobusku liniju: 15.
Ključne reči: Tramvajska mreža, časovni protok putnika, visokokapacitivni prevoz.

REORGANIZATION OF CONNECTING ZEMUN WITH NEW BELGRADE
BY LINES OF PUBLIC TRANSPORT
Abstract: The paper gives a new concept of connecting Zemun with other parts of the city. The
approach is based on greater participation of the rail mode of transport as well as on minimizing the
intertwining of lines. Emphasis is placed on increasing the use of suburban railways as well as on
the introduction of a new tram line that would rely on the existing tram network.
The concept envisages the abolition of bus lines that intertwine with the existing lines of rail transport,
as well as the newly designed tram mode of transport. The results of application of software: JGP2,
developed at the Department, are given in the continuation of the paper. On that way, transport
requests and responses to them have established for the newly designed shortened bus line: 15.
Key words: tram network, hourly passenger requests, high capacity transport.
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1. UVOD
U Beogradu, gradski saobraćaj realizuje se niskokapacitivnim vidom prevoza kao osnovnim vidom,
a to su autobusi. Osnovni vid prevoza trebalo bi da budu sredstva visokog kapaciteta, a to su,
prvenstveno, sredstva šinskog vida prevoza.
Tramvajska mreža, u Beogradu, izuzetno je dobro organizovana. Problem je u tome što ista nije na
čitavom prevoznom putu autonomna. Autonomnost bi se postigla tako što bi se pruga u svim ulicama
kojima se tramvajski vid prevoza realizuje postavila sredinom kolovoza. Time bi desna skretanja bila
neometana. Ukrštanja tramvajskog toka sa tokovima drugih učesnika u saobraćaju realizovala
podvožnjacima ili nadvožnjacima. Time bi se obezbedila autonomnost tramvajskog vida prevoza
čime bi se onemogućilo remećenja redovong odvijanja šinskog vida prevoza..
Osnovna manjkavost povezivanja Zemuna sa Beogradom je u tome što centralni deo Zemuna nije
tramvajskim vidom prevoza povezan sa ostalim delovima grada. Gravitaciono područje Zemuna
umreženo je u beogradski železnički čvor te je šinskim vidom prevoza povezano sa Beogradom,
Novim Beogradom, gravitacionim područjem Pančeva, Resnikom, Batajnicom, Zemun Poljem,
Novom i Starom Pazovom, Mladenovcem i ostalim delovima gravitacionog područja Beograda. Ali,
ovaj vid povezivanja Zemuna sa navedenim naseljima nije adekvatan i, sa aspekta neodgovarajuće
frekvencije nailazaka vozova kao i neodgovarajećeg napajanja vozova niskokapacitivnim vidom
prevoza ne zadovoljava zahteve putnika. Ovo iziskuje preplet visokokapacitivnog vida prevoza sa
neracionalnim niskokapacitivnim autobuskim vidom prevoza što uslovljava dodatne troškove.
Radom se daje nova koncepcija povezivanja kojom bi se postojeći nedostaci prevoza prevazišli.
2. POSTOJEĆA ORGANIZACIJA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA
PODRUČJU ZEMUNA
Organizacija javnog gradskog prevoza na gravitacionom području Zemuna zasniva se na povezivanju
centralnog dela sa Beogradom niskokapacitivnim radijalnim linijama sa terminusom u centru
Beograda, prepletenim sa perifernim linijama kojima su Batajnica i Zemun Polje povezane, takođe,
sa tim terminusom, kako bi se koeficijent iskorišćenja te deonice smanjio. Osim toga, uz šinsku
visokokapacitivnu železničku povezanost, sada minornu, Zemun je putem više niskokapacitivnih
linija, kao dominantnih, povezan sa Novim Beogradom pri čemu tri linije od ovih nastavljaju u
svojstvu tangencijalnih i jedne dijagonalne ka Beogradu. Takođe, jednom tangencijalnom iz
Beograda Zemun je povezan sa Borčom. Definitivno, Osnovni koncept povezanosti Zemuna sa
ostalim delovima beogradskog gravitacionog područja je niskokapacitivnim autobuskiv vidom
prevoza.
Batajnica, kao periferno naselje sa približno 100 000 stanovnika, je kao i Zemun Polje povezana
autobuskim kao dominantnim vidom prevoza sa ostalim delovima grada i to preko centralnog dela
Zemuna. Karakterističan je preplet ovih autobuskih linija sa železničkim vidom koji ima minorno
učeće u prevozu punika. Na taj način, ni jedno od tri načela:
- da odnos broja vozača prema ukupnom broju putnika bude minimalan,
- da se putnici što kraće vreme nalaze ui prevozu i
- da se u jedinici vremena preveze što veći broj putnika, nije ispoštovano.
Postojeća linija 700 u Batajnici je pravilno koncipirana jer po Batajnici napuklja putnike i napaja
železnički vid prevoza i to je jedina linija takve koncepcije. Pokušaj da se slična koncepcija predvidi
i sa linijama koje bi iz Banovaca, i Ugrinovaca napajale voz na železničkoj stanici u Batajnici nije
realizovana. Takođe, nije bilo rezultata ni u pogledu na povezivanje železničke stanice Zemunsko
Polje sa Zemun Poljem.
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Dodatni problem pri korišćenju niskokapacitivnog prevoza umesto visokokapacitivnog je i visoka
koncentracija opterećenja jedne tačke u centru grada, konkretno, termunusa Zeleni venac umesto da
se kontinualno vrši rasterećenje. Sa druge strane, autobuski vid prevoza, kao osnovni, uzrokuje i
visoko opterećenje ulične mreže kao i visoke troškove prevoza a nisku pouzdanost. Beogradski
trokraki železnički čvor ima nizak koeficijent iskorišćenja uz suviše visok koeficijent iskorišćenja
trase autobuskih linija koje se prepliću sa železničkim kao i deonica kretanja istih.
Zemun je povezan sa nekoliko podzona, to su Novi Beograd, Beograd, Batajnica, Zemun Polje, Altina
i Borča. Linije JGP kojima se povezivanje realizuje prikazane su u T. 1.1 do T. 1.5. U tabelama su
korišćene oznake kako sledi:
- f [voz/h] – frekvencija nailazaka vozila,
- i [min]=1/f - interval nailazaka vozila,
- m [mesta/voz] – broj mesta po vozilu,
- φ [%] – procena popunjenosti vozila odgovarajućoj opterećenju konkretne linije od strane
podzone.
Tabela 1. 1. Podzona Novog Beograda
Broj linije
Воз
45
73
88
17
18

f [voz/h]
1
9
6
10
12
10

Izvor: Autorsko

i [min]
60
7
10
6
5
6

m [mesta/voz]
500
100
140
140
140
140

φ [%]
5
70
70
50
80
80

Tabela 1. 2. Podzona Batajnice
Linije
Voz
73
706

f [voz/h]
24
6
7

Izvor: Autorsko

i [min]
60
10
11

m [mesta/voz]
500
140
140

φ [%]
10
60
70

Tabela 1. 3. Podzona Zemun Polja
Linije
Voz
704
707

f [voz/h]
24
6
5

Izvor: Autorsko

i [min]
60
10
13

m [mesta/voz]
500
120
120

φ [%]
5
60
60

Tabela 1. 4. Podzona Altine
Linije
Voz
81
81L

f [voz/h]
24
5
4

Izvor: Autorsko

i [min]
60
15
17
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m [mesta/voz]
500
100
100

φ [%]
4
80
80

Тabela 1. 5. Podzona Zemun – centra
Lnije
Voz
15
45
17
18
704
707
706
88
85
83

f [voz/h]
19
11
9
12
10
6
5
7
10
10
12

Izvor: Autorsko

i [min]
60
6
7
5
6
10
13
11
6
6
5

m [mesta/voz]
500
120
100
140
140
140
140
140
140
140
100

φ [%]
10
80
60
60
50
60
60
80
50
60
70

Cilj rada je prevazilaženje ove manjkavosti i davanje prednosti šinskom vidu prevoya kao
dominantnom uz ukidanje i skraćivanje što je moguće više autobuskih linija. Koncepcija
novoprojektovanog vida povezivanja Zemuna sa ostalim delovima Grada i primer skraćivanja jedne
linije, linije 15, daju se kao model unapređenja u narednom poglavlju.
Nova koncepcija zasniva se na napajanju viskokapacitivnog vida prevoza niskokapacitivnim
sredstivima. Predviđa se orjentacija ka šinskom vidu prevoza, kao osnovnom vidu prevoza.
Organizacija JGPP na području Zemuna, realizuje se putem autobuskih linija, koje opterećuju
saobraćajnice. Prigradska železnica koristi trasu međunarodnog železničkog puta, železničkog čvora
Beograda. S obzirom na relativno mali obim teretnog saobraćaja kao i međugradskog i međunarodnog
putničkog prevoza, javlja se pogodnost da u periodu vršnog opterećenja može da se koristi i za
pokrivanje potreba prigradskog prevoza u Beogradu.
Osim toga, značaj Bogradskog žlezničkog čvora je taj što se račva, generalno, na tri pravca, кa
Batajnici, Pančevu i ka jugu. Realizuje se preko užeg centra grada, što omogućava da se iz svakog od
ovih pravaca može neometano stići do železničkih stanica: Vukov Spomenik, Franš, Zemun, Novi
Beograd, Tošin Bunar i Pančevački most, koje se nalaze na užem području centra grada. Povezanost
je sa železničkim stanicama: Mladenovac, Pančevo, Valjevo i drugim mestima na radijusu ne većem
od 80 km.
Osnovni cilj prevozu je veća brzina kretanja voyila, autonomnost trase, pouzdanost, i cilj da troškovi
realiyacije prevoza budu što niži.
3. UNAPREĐENO STANJE JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU
ZEMUNA
Inicijalna tačka za povezivanje Zemuna sa Beogradom linijama JGPP bila bi raskrsnica kod Ušća. Na
tom mestu linija 11, bila bi preusmerena sa Novog Beograda na Zemun, tako što bi se postavila
tramvajska pruga od ulice Milentija Popovića, pored zgrade Ušća, ulicom Bulevara Mihajla Pupina,
do Bulevara Nikole Tesle, odakle bi tramvajska linija nastavljala do Keja Oslobođenja.
Pogodnosti uvođenja tramvajske linije na opisanoj trasi je ta što nije potrebno vršiti eksproprijaciju
zemljišta pri uvođenju tramvajske linije kao i mogućnost korišćenja neiskorišćenih površina
postojeće ulične mreže. Prema tome, autonomnost trase je moguće realizovati na pojednostavljen
način.
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Uvođenjem tramvajske linije ka Zemunu, doprinosi tome što će se ukinuti sve linije koje se prepliću
deonicom Bulevara Nikole Tesle i Bulevara Mihajla Pupina od Ušća do bloka 30, sa jedne strane i
od bloka 30 do Keja Oslobođenja sa druge trane, sl. 1

Slika 1. Tramvajska linija 11

Izvor: Mapa dela grada Beograda, GOOGLE MAPS

Okretnica na Keju Oslobođenja bila bi predviđena za pravolinisko vraćanje vozila na trasu, kao što
je slučaj sa terminusima linija podzemne železnice u Evropskim gradovima. |Koristile bi se
upravljačke jedinice koje se u tramvajskim kolima već i nalaze na oba kraja vozila. Ulazak u tramvaj
bio bi omogućen sa obe strane, u zavisnosti od smera kretanja.
Reorganizovala bi se linija 15 koja bi se skratila na trasu do Keja Oslobođenja gde bi napajala
tramvajsku liniju 11, sl. 2. Linija 17 bi se ukinula na delu od Zemuna – Gornjeg grada do Keja
Oslobođenja dok bi autobuske linije koje povezuju Zemun – Polje i Batajnicu bile, u potpunosti
ukinute i zamenjene železničkim didom prevoza.

Slika 2. Izmenjena trasa linije 15

Izvor: Mapa dela grada Beograda, GOOGLE MAPS

Takođe, reorganizovao bi se i javni prevoz putnika na relaciji: Nova Galenika – Zemun - Zeleni
Venac, sl. 3. Linija 84 bila bi skraćena do Keja Oslobođenja i imala bi veću frekvenciju nailazaka i
to kolima sa 160 mesta. Na taj način sprečilo bi se preplitanje sa visokokapacitivnim vidom prevoza
što bi doprinelo znatnim uštedama.
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Slika 3. Izmenjena trasa linije 84

Izvor: Mapa dela grada Beograda, GOOGLE MAPS

Time se dobija prednost šinskog vida prevoza. U narednom poglavlju daje se analiza
novoproektovane linije 15 pri čemu se kao nastavak rada na predloženom proektu previđa i analiza
linije 84 kao i ustanovljenje časovnog protoka putnika na novoproektovanim železničkim linijama
koje bi se napajale niskokapacitivnim vidom prevoza.
4. PRIMENA SOFTVERA: JGP2 NA USTANOVLJENJE ČASOVNOG PROTOKA
PUTNIKA I ODGOVORA NA ZAHTEVE ZA PREVOZOM NOVOPROJEKTOVANE,
SKRAĆENE LINIJE 15
Primena matematičkog modela realizuje se uz apliciranje softverskog paketa JGP2, koji je izrađen u
programskom jeziku Quick Basic.
Softverom se vrši proračun te se dobijaju izlazni fajlovi kojima se prezentuju matematičko očekivanje
časovnog protoka putnika po intenzitetu, verovatnoća da se intenzitet časovnog protoka nalazi u
zadatom intervalu poverenja oko matematički očekivane vrednosti, promena časovnog protoka
putnika po stanicama, parametri opterećenja linije kao i odgovor na to opterećenje u vidu potrebnog
kapaciteta linije. Broj putnika koji ulaze i izlaze na stanicama po smeru linije ustanovljen je
snimanjem, brojanjem, u periodu vršnog opterećenja a za postojeću liniju. Pri tome se predvidelo da
punici koji u postojećem režimu saobraćaja linije, produžavaju od Karađorđevog trga do Zelenog
venca, presedaju na tramvaj koji bi saobraćao od Keja oslobođenja do Kalemegdana. Predviđeno je
da frekvencija nailazaka bude 12 vozila na sat.
Rezultati propuštanja programskog paketa: JGP2“ izrađenog u programskom jeziku: QBASIC za
analizu zahteva za prevozom od strane putnika kao i odgovora na te zahteve, dati su listingom, sl. 4,
u nastavku:
USTANOVLJENJE SREDNJEG ČASOVNOG PROTOKA PUTNIKA DUŽ SMERA
POSTOJEĆE LINIJE
Smer stan. put us put iz Z[p/h] Zkum.[p/h]
1
1
225
0
225
225
1
2
111
60
276
501
1
3
138
81
333
834
1
4
105
39
399
1233
1
5
156
84
471
1704
1
6
120
81
510
2214
1
7
210
135
585
2799
1
8
162
102
645
3444
1
9
114
60
699
4143
1
10
0
699
0
4143
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Srednji časovni protok [put/h] u smeru: 1 iznosi: 448.15
Ukupno ušlo putnika [put/h] u smeru: 1 : 1341
Ukupno izašlo putnika [put/h] u smeru: 1 : 1341
Najveći broj putnika u vozilu u smeru: 1 iznosi: 20 [put/h] na međustaničnom rastojanju: 10
2 1 198 0 198 198
2 2 156 33 321 519
2 3 180 63 438 957
2 4 87 225 300 1257
2 5 27 51 276 1533
2 6 72 42 306 1839
2 7 54 24 336 2175
2 8 24 75 285 2460
2 9 30 18 297 2757
2 10 0 297 0 2757
Srednji časovni protok [put/h] u smeru: 2 iznosi: 307.45
Ukupno ušlo putnika [put/h] u smeru: 2 : 828
Ukupno izašlo putnika [put/h] u smeru: 2 : 828
Najveći broj putnika u vozilu u smeru: 2 iznosi: 21 [put/h] na međustaničnom rastojanju: 10
Karakteristična stanica na liniji u smeru: 1 je stanica: 9 a protok na njoj iznosi 699 [p/h]
Koeficijent neravnomernosti protoka u smeru: 1 iznosi 1.55 [p/h]
Karakteristična stanica na liniji u smeru: 2 je stanica: 3 a protok na njoj iznosi 438 [p/h]
Koeficijent neravnomernosti protoka u smeru: 2 iznosi 1.42 [p/h]
Koeficijent neravnomernosti časovnog protoka sa aspekta frekvencije u smeru: 1 : 3.29
Merodavni srednji časovni protok u smeru: 1 iznosi 448.15 [p/h]
Koeficijent izmene putnika u smeru: 1 iznosi 2.99
Koeficijent neravnom. čas. prot. sa aspekta frekvencije u smeru: 2 : 3.45
Merodavni srednji časovni protok u smeru: 2 iznosi 307.45 [p/h]
Koeficijent izmene putnika u smeru: 2 iznosi 2.69
Potreban broj mesta po vozilu sa aspekta merodavnog časovnog protoka: 47
Potreban broj mesta po vozilu sa aspekta časovnog protoka na karakt. stan.: 53
Koeficijent iskorišćenja je: .8 [p/m] za merodavni časovni protok sa stanovišta srednjeg časovnog
protoka.
Koeficijenti iskorišćenja je: 1.12 [p/m] za merodavni časovni protok sa stanovišta veličine časovnog
protoka na karakterističnoj stanici linije.
Ukupni časovni protok [p/h] u smeru: 1 iznosi: 4143
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 1 iznosi: 5.43
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 2 iznosi: 12.09
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 3 iznosi: 20.13
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 4 iznosi: 29.76
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 5 iznosi: 41.12
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 6 iznosi: 53.43
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 7 iznosi: 67.55
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 8 iznosi: 83.12
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 9 iznosi: 100
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 1 do stanice: 10 iznosi: 100
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Ukupni časovni protok [p/h] u smeru: 2 iznosi: 2757
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 1 iznosi: 7.18
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 2 iznosi: 18.82
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 3 iznosi: 34.71
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 4 iznosi: 45.59
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 5 iznosi: 55.6
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 6 iznosi: 66.7
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 7 iznosi: 78.89
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 8 iznosi: 89.22
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 9 iznosi: 100
Realizovani časovni protok u [%] u smeru: 2 do stanice: 10 iznosi: 100
RASPODELA ČASOVNOG PROTOKA PUTNIKA PO INTENZITETU
SKUP UZORAKA: ZEMUN NOVI GRAD – KEJ OSLOBOĐENJA
Pretpostavlja se da raspodela časovnog protoka putnika na liniji ima normalni karakter što se i
testiranjem ove hipoteze Pirsonovim, χ2, testom i dokazuje:
Z[p/h] br. Upada
34
1
69
2
104
3
139
7
174
8
209
7
244
7
279
9
314
5
349
3
384
0
419
6
454
2
489
2
524
2
559
2
594
2
629
1
664
1
699
2

sred. Kl rel.učešće[%] Hi2kl
408.6
1.38
1.617
505.8
2.77
2.261
603
4.16
3.014
700.19
9.72
3.834
797.4
11.11
4.652
894.6
9.72
5.384
991.79
9.72
5.944
1088.99
12.5
6.198
1186.19
6.94
6.226
1283.4
4.16
5.966
1380.6
0
5.454
1477.8
8.33
4.756
1574.99
2.77
3.956
1672.2
2.77
3.139
1769.39
2.77
2.376
1866.6
2.77
1.715
1963.8
2.77
1.181
2061
1.38
0.784
2158.2
1.38
0.491
2255.39
2.77
0.293

Matematičko očekivanje časovnog protoka putnika 1147.05 [put/h]
Srednje kvadratno odstupanje iznosi 446.797 [put/h]
Verovatnoća da je broj upada unutar intervala 3 sigme iznosi: 99.9 [%]
Verovatnoća da je broj upada unutar intervala 1 sigma iznosi: 68.32 [%]
Vrednost hi kvadrat raspodele iznosi 27.27281
Parametar za Hi2 raspodelu: 17
Parametar Hi^2, 5% iznosi: 27.66758
Rizik prihvatanja hipoteze da raspodela odgovara normalnoj je manji od 5 [%]
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Slika 4. Raspodela časovnog protoka putnika po intenzitetu

Izvor: programski paket: JGP2, izrađen u programskom jeziku: QBASIC uz grafičku prezentaciju u programskom
paketu HARWARD GRAPHICS

5. ZAKLJUČAK
Radom predloženi koncept realizacije povezivanja Zemuna sa ostalim delovima Grada omogućava
znatne uštede sa aspekta davaoca usluge prevoza putnika s obzirom na veći obim angažovanja šinskog
vida prevoza. Na taj način se angažuje manji broj vozača po broju putnika koji se prevoze, kraće
zadržavanje putnika u vozilima JGP – a kao i veći broj prevezenih putnika u jedinici vremena.
Eliminacijom prepleta linija uz intenziviranje šinskog vida prevoza veći broj autobuskih linija bi se
ukinuo, prvenstveno onih koje povezuju Batajnicu i Zemun Polje sa Gradom čime se, za korisnike
usluge prevoza smanjuje vreme putovanja i omogućava dolazak do raznih tačaka Grada bez
presedanja. Sa druge strane, eliminacijom prepleta u zoni Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara Nikole
Tesle uvođenjem tramvajske linije od Ušća do Keja oslobođenja skraćuje se veći broj autobuskih
linija čime se smanjuje broj niskokapacitivnih vozila na radu kao i broj angažovanih vozača, što
predstavlja znatnu uštedu. Na taj način se smanjuje i opterećenje ulične mreže koja gravitira
navedenim bulevarima kao i samih bulevara. Za korisnike usluge prevoza je povoljno iz razloga
kraćeg vremena putovanja i veće pouzdanosti sa aspekta tačnosti dolaska do odredišta.
Dodatni doprinos Rada je i prezentacija primene softvera za analizu časovnog protoka putnika na
liniji kao i ustanovljenja odgovora na zahteve za prevozom. Softver razvijen od strane nastavnika na
Odseku je apliciran na izmenjenu liniju 15, koja bi umesto od Zemuna Novog grada do Zelenog venca
saobraćala, skraćeno, do Keja oslobođenja u Zemunu.
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BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA

THE FUTURE OF URBAN AREAS: HOW DID WE GET HERE?
WHERE ARE WE GOING? WHAT WILL BE YOUR ROLE?
Alan Ros1

Abstract: For the last 50 years urban planners and engineers have struggled to cope with the everincreasing deluge of cars in urban areas. It eventually became clear that we needed to control and
manage the growing numbers of cars in urban areas. Some cities started to take action to reduce
speeds and to provide for more sustainable modes of transport (cycling, walking etc.). Growing public
concerns about climate change and sustainability and the launch of the SDGs by the United Nations
continued that trend. Then came Covid 19 pandemic! This will come to be seen in future, as the single
biggest game changer as it will influence urban development for the next 30 years. Empty roads,
empty buildings, deserted streets, people working from home around the world during the Covid
restrictions resulted in much reduced pollution and casualties and allowed experimentation on empty
roads and re assessment of work / life balance. It let people pause and see what could be possible.
There is now a new dawn and the next generation of young professionals about to start their
professional lives after their studies at the Academy will have unprecedented opportunities to create
a safer and fairer world by 2050. This presentation will show how new technology and effects of
Covid will combine to allow Academy students to create more attractive vibrant urban areas in Serbia
for themselves and their future generations.
Key words: urban area, sustainable development, mobility, Covid
1. INTRODUCTION
I am honoured to have been invited to say a few words at this important occasion when the 4 leading
technical institutions in Serbia are coming together to form the new Academy. I have started this
presentation with the academy vision as I think that is exactly what I want to talk about. I will do so
by reviewing developments over the years since I myself was a young student like you, just about to
start my professional career and by looking ahead to what challenges and opportunities you will face
during your future professional careers irrespective of what you will study at the Academy.
2. THE BEGINNINGS
I was a first- year student just starting my university studies when man first walked on the moon (yes
I really am that old!). We saw the amazing photos taken from there of the small blue / green jewel
that was Planet Earth rising gracefully on the far horizon and twinkling in the dark vastness of space.
How fragile and beautiful it looked from such a distance. In that image you could not see the pollution
and growing number of oil spills that were already beginning to poison its seas, rivers and air. It was
that single awesome image from afar suspended alone in the vast blackness of space that made some
of us begin to appreciate the fragility of our existence in the Cosmos. It was also a time of optimism.
Technology had overcome the huge obstacles to reach the moon and some of us really thought that
things could now be different.
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I for one, looked forward to new beginnings and opportunities to make my own contribution in my
future career as an Engineer. That was the single image and defining moment that dominated and
influenced my subsequent career.
This photo (Picture 1) led to the birth of the
Environment movement on 22 April 1970 when
people (initially in USA and over the following
decades, around the world) started to say that it
was no longer ok to rape and pillage Planet Earth
for short term gain. It led to formation of the
Environment Protection agency (EPA) the Clean
air and the Clean water acts in USA and similar
organisations and initiatives sprung up in other
countries promising a brighter future for all.
There have been “Earth days” on 22 April of
each year since then. Sadly, despite these
important developments and increasing concern
Picture 1 - Earth
that promised a more enlightened, approach and
possibly, a better future for all, many still continued to ignore the urgency facing the Planet and
harmful trends continued without regard to the consequences. For my generation of professionals, it
was in some ways already too late. Perhaps this can be best illustrated by taking just one example that
we are all familiar with - the car - and showing how it transformed how and where we live and how
it has influenced society during past decades.
3. THE REALITY AND STRUGGLES OF A 50 – YEAR CAREER
In 1950 there were only 60 million vehicles in the world. When I was starting my studies around
1970, there were around 250 million vehicles. Now there are nearly 1.5 billion vehicles in use around
the world and this is increasing by about 75 million each year. This rapid growth in personal mobility
has had a fundamental impact on the spatial layout and form of urban areas around the world and has
also had a strong influence on society and how we live our lives.
In the early post war years, the car was expensive but very desirable as it meant freedom and status.
All were in love with the car and everybody desperately wanted to have one as soon as they could
afford it. From 1970 to 1991 due to technological advances, the cost of a new vehicle actually dropped
by about 25% in relative terms, while over the same period incomes were increasing and the Global
GNP per capita rose eightfold, increasing the earnings of many around the world. Those who now
had more money could easily afford a new or better car and even those whose salary had not increased
were able to buy cars because they were getting cheaper and cheaper relative to incomes.
This had a profound effect upon the shape of urban structure and spatial layouts of cities which in
turn affected societal behaviours and norms. Although Central Business Districts (CBDs) remained
the hub of commercial activity, those who could afford it and were now mobile, deserted the inner
city and moved out to suburbs increasingly further and further away from city centres to places where
there a was more room for family houses and gardens. They still had to commute to work and for city
centre- based shopping or services but many of their shopping and entertainment needs were now
also increasingly being served by the large new Malls and retail parks nearby with plenty of parking
that were beginning to spring up around the urban fringes of cities.
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With less residents, lack of a tax base and lack of investment, the inner cities deteriorated further,
leaving the poor stuck in dilapidated buildings with poor housing and with limited services such that,
in many cases (especially in America), these inner-city areas often became dangerous gangland
territories, crime ridden, poor, unsafe and unhealthy areas to live.
To permit quicker access by those commuting from far away suburbs, through roads were often built
through or over such low-income areas to the Central Business District (CBD) for the thousands
commuting each day to their work in the CBD. Long distances of commute plus traffic congestion
often resulted in 2 or more hours commuting time each way by these workers and this time was often
wasted in congested, polluting queues.
By the end of the 60s and during the 70s and 80s, increasingly the greatest problem for traffic
engineers and urban planners like me was just coping with the deluge of cars as more and vehicles
came onto the road, causing more and more congestion. Emphasis initially was on traffic management
and trying to reduce the journey times which generally meant efforts to improve junctions, smooth
traffic flows and to increase speeds of the cars. This was often done at the expense of pedestrians,
cyclists and other road users. The Car was then the undisputed “king” and all other road users had
lower priority.
By the end of the 1990’s and early 2000’s people are starting to realise the increasing problems of
cars and their negative impacts. We could no longer keep on building more and more roads to relieve
congestion as this just increased the traffic and, in some cases, we were at the stage of building
bypasses to take traffic around previously built, but now congested, bypasses There was a need to
rethink completely how we dealt with the car and its increasing negative impacts of road safety and
pollution.
Efforts now started to be increasingly focused towards seeing how we could control / tame the car
rather than continually trying to give it priority or to trying to accommodate it at the expense of other
road users. Cities started trying to find ways to reduce the speeds in city centres and many cities
around the world started reducing road space for cars, reducing their speeds and instead giving more
space and priority to cycles and pedestrians - especially in residential areas.
Meanwhile growing concern about climate change and sustainability led to Global agreement in 2015
on 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The importance of cities was
recognised by having SDG 11 specifically on sustainable cities and communities. This requires that
cities and human settlements be made inclusive, safe resilient and sustainable. All UN member
countries committed to implement the SDGs including SDG 11 and there are now 1800 cities
worldwide who are supporting and implementing schemes to improve /encourage Non-Motorised
Transport (NMT) to reduce dependency and domination of the car.
4. COVID AND ITS IMPACTS 2020-2021. COVID 19 STRIKES THE WORLD!
Empty streets, empty CBD office buildings, Empty multi storey carparks, empty city centre
departmental stores, empty factories, small businesses coffee shops etc. have no customers and the
streets and city centres are deserted.
The Covid Pandemic strongly accelerated the movement to reduce dominance of the private car as
the empty roads, empty parking lots etc during 2020 enabled many cities to implement temporary
schemes to use car parking spaces and car lanes and to assign road that space for parklets (mini areas
of plantation with seating), pedestrian foot paths and cycle lanes.
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Although initially done as an experiment, in part to enable / encourage social distancing during Covid
restrictions, these changes proved wildly popular with urban citizens and have, in many cases, been
made permanent and even expanded by many cities around the world.
Just as the image of Earth from the moon was the defining event for my generation at the start of our
professional lives, the Covid epidemic will come to be seen in future, as the defining event of your
professional lives. it is the most significant disruptive and defining moment in our relationship with
the car and its influence on urban design. The world which we have known for the last 70 years has
suddenly been turned upside down. The trends and green shoots struggling to find better alternatives
to the car and which were only just starting pre-covid, will now accelerate and grow faster and faster
over the coming decades. Many millions of lives were disrupted and impacted during the couple of
years of the Pandemic but it will have an even more profound and even greater and longer- term
impact on the 7 billion persons who will be living in urban areas by 2050.
Radical changes occurred during the Pandemic years 2022-2021, in attitudes about life, work and
commuting. Images of the empty roads, empty on and off-street car parks, empty public transit and
growing preference for working from home have altered expectations and aspirations of life /work
balance. Many knowledge workers have discovered that they do not need to be in a CBD office to do
their work. Many have discovered the joys /benefits of working from home and of avoiding the wasted
one- or two-hours’ time lost each morning and evening commuting to work. This gives more time to
be with family and friends and many have reassessed what is really important in their life.
Companies too, increasingly realise that this is probably the way the world is going to go in the future
and they need to adapt to a new reality. It is expected that many people will probably spend at least
20% (1 day) of each week working from home so there is now less need for such large city centre
offices. There is also growing realisation by city managers that it is grossly inefficient to be providing
valuable city centre on and off- road space for cars that are stationary/ parked for over 90% of their
time. This is unproductive blocking of valuable parts of central area space which could be better
applied for other uses. (It is estimated that in Europe alone there are 30,000 square kms. of urban land
being used each day for parked cars – most of which are stationery for over 90% of the time!)
Furthermore, vehicle traffic has many other disbenefits. It causes 7 million deaths per year from
pollution and exacerbates asthma and other respiratory problems for many tens of millions of urban
dwellers. In addition, vehicle accidents Globally result in 1.3 million deaths and around 50 million
injuries each year.
Motorisation has also contributed significantly to the health/obesity crisis – especially in USA – and
has led to social segregation and dissolution of mixed income neighbourhoods. Disenchantment with
the car was already growing and Covid 19 has just accelerated the growing trend and the movement
to “tame the car” There is now a feeling that “cities should be designed for people and not for cars”
During Covid Pandemic many cities created temporary road closures or widened footpaths and
pedestrian pavements to create seating areas in small parklets and outdoor eating areas in reclaimed
parts of the road. Local authorities encouraged people to do social distancing /spreading out and to
walk about on the empty streets. People started to enjoy the lack of cars, the quietness and the ability
to walk with the children in a quiet, pollution free streets and for children to skate and cycle safely in
these areas. Citizens le started to appreciate that maybe there is a better way that we can be living our
urban lives than as in the past where urban roads were dominated by the car and its pollution, noise
and traffic dangers.
Large city centre offices are now no longer needed as many firms downsize, city centre building rents
are falling due to reduced demand, large city centre department stores no longer have large numbers
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of customers and some are having to close. Many small businesses, coffee shops, printers / photocopy
shops, bookshops, sandwich shops, etc. and all those who provided services and catered to daily
commuter traffic have had to close down altogether after 2 years of no customers. City centre CBDs
risk becoming underutilised, unattractive and desolate destinations like the inner-city areas
surrounding them unless serious thought is given to how city centres can re-invent themselves for a
different and more vibrant future.
It has to be remembered that cities and urban areas already are and will remain important in the future.
They are the engines of the economy in every country. Already 4.2 billion people (55% of global
population) live in urban areas and by 2050, 7 billion (70% of world population) will live in urban
areas. Eighty (80%) percent of global GDP is generated in cities and cities consume 66% of Global
energy and account for 70% of greenhouse gases. They face many challenges over the coming
decades including:
1.
2.
3.
4.

Demand for affordable housing;
Well connected transport;
Good basic services / infrastructure;
Jobs especially for those who continue to flock to urban areas.

Apart from their 70% contribution to greenhouse gases which must be reduced, cities have to play an
increasingly important role in tackling climate change for their own long- term safety.
Five (5) hundred million urban residents live in coastal cities and of these, 100 million urban dwellers
and $4,7 Trillion in assets are exposed to potential coastal flooding. Cities because of large
populations also have to be on the front line in combatting epidemics and Covid 19 has exposed
starkly how city spatial planning and management affects our ability to function in times of crisis.
It is estimated that automation over the next 15-20 years will eliminate around 15% of existing jobs
and radically change about 32% of current jobs. Thus around 50% of current jobs will be markedly
affected by automation during your working life /career. Consequently, we have to think seriously
how we can create cities that work, are healthy, resilient and sustainable. Luckily there are a number
of conducive factors which will support the efforts of future professionals, city planners and managers
over the coming decades including:
1. Experience of urban street closures has been a resounding success and many cities around the
World are making their temporary schemes permanent and, in many cases, extending and expanding
them. Many cities have built hundreds of kms of cycle routes and closed large networks of city centre
streets on Sundays and holidays so that the road space can be used by people walking cycling, Skating,
dancing, doing keep fit classes and generally enjoying the car and pollution free streets (e.g. Ciclovia
in Bogota, Columbia ).
2. Self drive vehicles and shared car options (e.g. Uber or Lyft) and are expected to reduce city centre
traffic by as much as a 90% by 2050 and will significantly reduce the demand for road space and
parking in city centres so that that redundant space can be repurposed for other uses. Roads and
parking currently consume around 30- 50% of urban space and cars just sit parked on street or in off
street carparks for over 90% of the time blocking valuable city centre space unnecessarily. If there is
no need for parking, 90% of such space can be better used. For example, on- street car parks can
become open air markets during the daytime and outdoor restaurants / food stalls at night.
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3. New Technology will also play an important part in future in reducing vehicle traffic on urban
streets. There are already rapid advances in last mile delivery and use of drones, droids and micro
mobility is expanding. Over the next few decades these will become the norm. In addition, Covid 19
has also shown that it is not always necessary to have physical presence in meetings and much can
be done virtually just with Zoom, Teams and other conference call systems. By 2050 technology will
have moved on significantly and there may be even better means such as virtual reality meetings
where all parties appear to be in the same room around a table having a meeting instead of physically
needing to be there.
5.

INCREASED INTEREST IN SUSTAINABILITY AND LIVEABLE CITIES

Cities contribute 70% of greenhouse gases and are trying to reduce this by creating greener, more
pleasant and walkable cities with parks and cycleways that will be attractive to younger, educated
entrepreneurs to come and live there. Cities who have done this (e.g. Seattle, in USA) have had a
significant influx of new, younger, better educated citizens bringing increased wealth and jobs and
increasing their tax base. In 1970 when the environment movement started in the USA, 20 million
people demonstrated on the need to address pollution and environmental issues. By 2020, the 50th
anniversary of that first demonstration, 1 billion people in 193 countries demonstrated about the
urgent need to address environmental issues. The demand for environmental action and liveable cities
continues to grow and populations continue to migrate towards the smarter towns and cities which
create more attractive and more liveable urban areas. The balance is now tipping in favour of
environmental concerns and should be a huge advantage for you.
6.

WORLDWIDE FOCUS ON WALKING CYCLING AND PUBLIC TRANSPORT

Cities around the world are closing streets and reducing street widths to create spaces for more
seating, pedestrians and cyclists and making the temporary schemes from Covid period into
permanent schemes. Many are now developing “15-minute cities” or “sustainable cities” or adopting
“new urbanism” - all of which focus on creating smaller neighbourhoods where most of the needs of
residents can be fulfilled within a 15 to 20 minutes walking or cycle distance. Cities already closing
streets to make them car free or creating 15 minute cities include:
− Mexico city, Mexico banning 2 million cars from city centre;
− Brussels, Belgium now has the largest car free area in Europe;
− Chengdu, China citizens will be able to walk anywhere within 15 minutes;
− Paris, France creating a 15- minute city and installing 60kms of bike lanes;
− Auckland, New Zealand 74 miles of road closures;
− New York, USA has redesigned streets and has 100 kms of road closures;
− Madrid, Spain banning cars from 500 acres of central area and creating car free zones and
building bike superhighways;
− Oslo, Norway has banned cars from city centre and extending it to other towns in Norway;
− Bogata, Columbia 75 miles of central road closed each week for ciclovia and 200 miles of
cycle lanes built;
− Berlin, Germany by 2030 entire central area within S- Bahn will car free;
− Hamburg, Germany making 40% of streets low speed or pedestrianised and by 2035 will
connect all public parks to allow car free movement right across all parts of the city.
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7. REPURPOSED MULTI STOREY CARPARKS AND BUILDINGS FOR NEW USES
There is growing movement to reduce food miles by developing urban farming in city centres by
repurposing unused buildings. Already there is an urban farm in Singapore on the roof of a multi
storage parking building, a farm in an old school building in Detroit, a farm in a shopfront in London
that is likely to be extended to a 3.000 squ. m. rooftop farm, a bar and restaurant on roof of a disused
carpark in London and in Sidney, there is an experimental farm in part of a multi storey car park to
test the concept of repurposing car parks as urban farms. Unused offices in some cities are being
converted to apartments for millennials who prefer city living. Large empty department stores in city
centres could and are being converted to arcades of boutique small shops, restaurants and bars to
serve younger residents who will be attracted to the new apartments in city centre neighbourhoods.
8.

MIXED USE NEIGHBOURHOODS, NEW URBANISM AND 15 – MINUTE CITIES

The growth of private vehicle ownership, planning /zoning laws on land use during the last 70 years
saw a move away from inner city areas and resulted in mass relocation of residents away from city
centres to distant suburbs resulting in many cases in excessive urban sprawl and long commuting
journeys to and from work. Now there is a Global movement to reverse this and to bring back
neighbourhoods into cities so that most resident’s needs can be met by walking or cycling within a
15-20 minutes from home. Many major cities around the world (e.g. Paris, Chengdu, Barcelona,
Melbourne and many others) are implementing versions of this concept to create more attractive
mixed-use neighbourhoods (or little villages) in cities where there are residents, workplaces, markets,
shops, restaurants and entertainment all within easy reach by walking and/or cycling. This avoids the
need for ownership of or the use of a car and most needs will be met using by walking, cycling or
even using shared micro mobility devices. Even where a car is needed this need will be met in future
via self- drive vehicles and self- drive taxis. This movement is growing rapidly and will be a dominant
factor in the development of urban areas during the next three decades up to 2050.
9. WHY SHOULD THIS BE OF INTEREST TO YOU AS YOUNG PERSONS IN SERBIA?
So what does this professional experience of an old person and all this international activity in distant
major cities have to do with you in Serbia? The concepts outlined above will obviously have
application in Belgrade and other larger cities in Serbia but they are also important for smaller towns
that can be re generated to become attractive locations for influx for professionals seeking a better
life / work balance.
It is important to know about these issues and worldwide trends because they are also being
implemented even in smaller towns around the world. Since 70% of Global population will live in
urban areas by 2050, most of you will also be living in urban areas by then. It is up to you to create
urban areas that will be attractive and desirable places to live in.
My generation were unsuccessful and for much of my career we struggled first try to accommodate
the car then to try to overcome the negative by-products (casualties and pollution) of motorisation.
Only in the last decade or so have we managed to start to turn the corner and get back towards a
position where real improvement might be possible. The growing recognition that we really must do
something about climate change and sustainability is beginning to be understood. The fact that all
193 UN member countries have signed up to implement the 17 SDGs and that international
development banks, global companies and thousands of cities around the world are now committed
to doing something all augers well for a brighter future.
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Perhaps the most significant development is that in 2020, the 50th anniversary of that first
demonstration by 20 million people in USA, over 1 billion people in 193 countries participated in
activities to raise awareness of the need to address climate change and sustainability.
10. CONCLUDING REMARKS
Covid 19 despite its devastating health and social impact on people around the World has however
inadvertently made us all pause in our busy, busy lives and rethink what we are doing and what is
really most important to us. It offers a once in a generation opportunity to re define our cities and
towns and to create more liveable and attractive urban areas where people can be more connected and
happier. Technology, new smaller vehicles, self- drive cars and changing demand for office and
commercial buildings in central areas will all offer opportunities never before available to transform
our urban areas into places where people and families can walk, skate or cycle on traffic free streets
and enjoy the benefits of city centre living. Your professional lives over the next 30 years will be
spent in creating the world that your children and grandchildren can enjoy.
Please also check out my not for profit organisation What Can You Do2 for other small things you
might consider doing.
I envy you because, as the new generation of professionals you, unlike my generation, are starting off
with conducive underlying conditions, public support for sustainability and new technologies that can
be a powerful tool to help be successful in delivering sustainable communities. You have a very
exciting time ahead of you over the next 30 years of your professional life to experiment with traffic
free roads in urban areas and to create a better safer and more sustainable world by 2050.
I wish you success in your tasks!

For those who may be interested, the not -for- profit “What can you do” seeks to enthuse and inform people, especially
young people, about the 17 SDGs and its related APP ( downloadable soon from Apple and google stores),is
deliberately priced at a low cost of $1.90 ( less than cost of a cup of coffee ) to highlight what 10% of the world
population in extreme poverty has to live on per day. The APP can be used to commit to small actions in your daily life
that are easy to do but can make a difference. If only 1 person does a small action it has little effect but if 10 million
people do that same small action, it can have an enormous impact and move us toward a better, fairer and safer world.
Go to the website and join us!
2
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УТИЦАЈ ОБУКЕ НА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА
ТЕХНИЧКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ
Владо Племић1, Сектор за ванредне ситуације,
Министарство унутрашњих послова, Београд

Aпстракт: Техничке интервенције у саобраћају представљају један од облика ванредних
догађаја који у већини случајева подразумева заједнички одговор ватрогасаца – спасилаца,
службе хитне медицинске помоћи и полицијских снага. Примена савремених технологија у
аутомобилској индустрији је евидентна, како у дизајну и функционалности возила, тако и у
погледу сигурности путника. Међутим, са повећавањем сигурности путника у возилу
пропорционално се повећавају опасности и отежавајуће околности примарно за ватрогасце
– спасиоце у делу евакуације и спасавања угрожених лица. У циљу стицања потребних
компетенција за пружање ефикасног и ефективног одговора у случају техничких
интервенција у саобраћају, обука ватрогасаца – спасиоца, као и других служби које се
ангажују, представља један од кључних фактора.
Научне студије и статистички прикази показују да изостанак или запостављање обуке
доводи до низа оперативних баријера које се јављају код ватрогасаца – спасиоца, као и
приликом координације са другим хитним службама које се ангажују у случају техничких
интеренција у саобраћају. Истраживање у раду биће усмерено на анализу постојећих метода
обуке за реаговање у техничким интервенцијама у саобраћају, као и на реалне проблеме са
којима се суочавају хитне службе приликом реговања у случају саобраћајних незгода. Један
од очекиваних резултата рада је предлог унапређења обуке, уз унификацију опреме и увођења
процедура, у циљу повећања безбедности и квалитета пруженог одговора на техничким
интервенцијама у саобраћају.
Кључне речи: обука, техничке интервенције у саобраћају, безбедност, ватрогасци –
спасиоци, служба хитне медицинске помоћи, полиција

THE IMPACT OF TRAINING ON INCREASING SAFETY AND QUALITY OF
TECHNICAL INTERVENTIONS IN TRAFFIC
Abstract: Technical interventions in traffic are one of the forms of emergency events, which in most
cases imply a joint response of firefighters - rescuers, emergency medical services and police forces.
The application of modern technologies in the automotive industry is evident, both in the design and
functionality of vehicles, and in terms of passenger safety. However, with the increase of passenger
safety in the vehicle, the dangers and aggravating circumstances increase proportionally, primarily
for firefighters - rescuers in the part of evacuation and rescue of endangered persons. In order to
acquire the necessary competencies to provide an efficient and effective response in the event of
technical interventions in traffic, the training of firefighters and rescuers, as well as other services
involved, is one of the key factors.
Scientific studies and statistics show that the absence or neglect of training leads to a number of
operational barriers that occur in firefighters - rescuers, as well as in coordination with other
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emergency services that are engaged in the case of technical interventions in traffic. The research
presented in this paper is focused on the analysis of existing training methods for responding to
technical interventions in traffic, as well as on the real problems faced by emergency services in
responding to traffic accidents. One of the expected results is a proposal to improve training, with
the unification of equipment and the introduction of procedures, in order to increase the safety and
quality of the response to technical interventions in traffic.
Keywords: training, technical interventions in traffic, safety, firefighters - rescuers, emergency
medical service, police
1. УВОД

На свим путевима бележи се стални пораст броја возила, што за последицу има повећан број
саобраћајних незгода и интервенција ватрогасаца спасилаца. Карактеристике возила и
материјали од којих се возила производе се стално унапређују. Све чешћа појава је да се на
путевима сусрећемо са возилима на алтернативне погоне и која су по својим особинама веома
специфична. Велика пажња се полаже на безбедност лица која се превозе у возилима
(повећањем броја ваздушних јастука и побољшањем сигурносних појасева и предзатезачима).
Са сигурношћу се може рећи да се са повећањем сигурносних мера по путнике повећава
опасност по ватрогасце спасиоце при раду са хаварисаним возилима. Такође све нове
технологије примењене у ауто индустрији отежавају рад ватрогасаца спасиоца, а уједно носе
и одређене опасности приликом спасавања.
Ватрогасци спасиоци морају да се упознају са новим технологијама у аутомобилској
индустрији. Нови материјали захтевају другачије приступе и примену нових техника и
поступака у раду са хаварисаним саобраћајним средствима. Предуслов за успешност
приликом техничких интервенција је стално увежбавање и што боље упознавање са
могућностима опреме са којом се располаже.
Генерално на просторима Републике Србије техничке интервенције у саобраћају су увек биле
у другом плану и није им се придавао значај како у практичној обуци, тако и теоријском делу.
Овај тренд се мора променити из разлога комплексности интервенција и потребом за широким
знањима ватрогасаца спасиоца. Статистички гледано много је више спасених људи из
хаварисаних возила него из пожара. Овај тип интервенција захтева да се посвети већа пажња
у обуци ватрогасаца, имајући у виду да свака незгода и хаварисани аутомобил имају своје
специфичности и опасности.
2. ОСНОВНА ПРАВИЛА И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У
САОБРАЋАЈУ
Постоје основна правила која су својствена за све техничке интервенције у саобраћају, која се
морају поштовати и стално увежбавати. Редослед одређених радњи је увек исти али начини
њиховог извођења се разликују. Увежбавањем редоследа рада и поделом конкретних задатака
цела екипа добија на сигурности и ефикасности. Сви поступци се унапред морају планиранти.
Руководиоцу се оваквим приступом олакшава рад и омогућава да се фокусира на планирање
активности приликом сечења и разупирања возила као и спровођења свих безбедоносних мера,
како при раду спасиоца, тако и са лицем које је повређено. Увежбаност и добро испланиране
активности утичу на ефикасност и брзину спасавања унесрећених особа. Стихијски приступ
без планираних активности и конкретних задатака може додатно да отежа и повећа време
евакуације повређеног лица.
Једну техничку интервенцију у саобраћају чини више комплексних елементата. Елементе
сачињавају сегменти који морају да имају своју хронологију извођења. Сваки сегмент
елемента се мора добро разрадити и увежбати, јер је у директној вези са безбедношћу и
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квалитетом изведених елемената који предходе. Техничка интервенција може се поделити у
четири елемента, као и начин увежбавања, а то су:
1.
2.
3.
4.

пријем дојаве, одређивање снага, одређивање маршуте и кретање до места незгоде,
долазак на место незгоде,
извођење тактике,
пружање прве помоћи и евакуација повређеног из возила.

Први елемент, који се односи пријем дојаве, одређивање снага, одређивање маршуте и кретање
до места несреће, није високо ризичан и он не може проузроковати опасности ризичне по
животе. Сигурно да и он у одређеним сегментима има повећан степен опасности које се могу
сврстати у групу индиректних опасности. Код техничких интервенција у саобраћају пријем
дојаве има доста сличности са пријемом дојаве у случају осталих интервенција и он је у пракси
често анализиран и у овом раду му не би дали већи значај. Дојава је везана за квалитетан
пријем информација што директно утиче на скраћење времена доласка на место незгоде,
адекватно одређивање снага, психолошку припрему ватрогасаца спасилаца у својству
учесника интервенције, као и на сарадњу са осталим учесницима интервенције.
Следећа два елемента, тачније долазак на место незгоде и извођење тактике, састоје се од
неколико елемената од којих се могу издвојити:
• Постављање возила и излазак из возила,
• Одређивање и елиминација опасности,
• Стабилизација,
• Припремне радње за извођење технике,
• Извођење технике спасавања.
Да би се схватила озбиљност наведених сегмената навешћемо које опасности су најчешће
присутне и на који начин увежбавање утиче на избегавање опасности.
Постављање ватрогасног возила мора да пружа и адекватну заштиту спасиоцима као и
спасаваним лицима. Разлози су непажња других возача, пребрза вожња, касно уочавање
незгоде, вожња под дејством алкохола и психоактивних супстанци и проблем употребе
мобилних телефона. У случајевима да возило није постављено у заштитни положај спасиоци
и повређени су небезбедни.
Излазак ватрогасца спасиоца из ватрогасно спасилачког возила се по правилу врши ка
простору који покрива ватрогасно возило. У супротном, остали изласци ван зоне су
небезбедни и опасни.

Слика 1: Заштита места незгоде

Слика 2: Излазак из возила

Извор: Техничке интервенције у саобраћају, В. Племић/Г. Николић [1]

Посебна пажња се мора усмерити ка опасностима на возилу и око возила.
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Стално увежбавање одређивања опасности доприноси да сваки учесник у што краћем
временском периоду уочи, обавести, отклони или контролише потенцијалну опасност.
Уочавање опасности и њена елиминација је један од најбитнијих елемената. Неодређивање
опасности може довести до угрожавања живота свих учесника интервенције. Основне
опасности делимо на примарне и секундарне опасности. Увежбавање подразумева приступ и
хронолошки преглед возила од примарних опасности, а током рада и извођења технике
уочавања и отклањања секундарних опасности.
Следећи елемент који се стално мора увежбавати је пружање прве помоћи. У већини случајева
мора се приступити што хитније са акцентом на: ослобађање дисајних путева, фиксирање
вратног дела кичме и одређивање стања повређеног. Стање повређеног је у директној вези са
планираним активностима руководиоца акције и извођењем технике спасавања. Увежбавање
одређивања повреда, везује се за приоритете спасавања и пружања прве помоћи, као и за тип
спасавања ,,А“ или ,,Б“ план. Овај елемент је важан како за спасиоце, тако и за руководиоца
акцијом спасавања. На ефикасност ового елемента утиче увежбавање брзе трасформације
активноси спасилаца из плана ,,А“ у план н ,,Б“ или обрнуто.
Даље, у овом делу потребно је ближе одредити и појам стабилизација возила. Она има улогу
да спречи померање возила у којем се налази повређено лице. Пракса показује да је немогуће
у потпуности фиксирати или стабилизовати возило, али треба померања свести на минимум.
Тешке телесне повреде захтевају да се повређени што мање помера, односно свако померање
може изазвати погоршање стања, узроковање инвалидитета и смртне последице.
Стабилизација је стално контролисани процес који траје током целе интервенције. Захтевана
брзина приласка возилу и положај возила деле стабилизацију на:
• ручну (стабилизација телима спасиоца),
• стандардну (стабилизација до шест тачака),
• комплексну (стабилизација преко шест тачака).
Симулацијом разних положаја возила и разних стања повређених лица у возилу у делу
увежбавања утиче се на предвидљивост начина елиминације померања возила, као и начина
стабилизације истог. Стабилизација је у тесној вези са извођењем технике сечења и
разупирања. Опрема за стабилизацију не би требало да онемогућава извођење технике.
Погрешно је мишљење да стабилизација одређује технику, напротив, она је претходница
технике, али условљења поступком унутар технике коју одређује руководилац акције.
Увежбавање стабилизације мора да створи навику и механички процес сваког ватрогасца
спасиоца са акцентом на предности стабилизације са медицинског и техничког аспекта.

Слика 3: Стабилизација возила

Извор: Техничке интервенције у саобраћају, В. Племић/Г. Николић [1]

3. ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕХНИКЕ
У овом делу фокус је усмерен ка условима који се морају извршити пре започињања сечења и
разупирања, а везани су за безбедност повређеног и спасиоце. Када је реч о увежбавању
примарно се мисли на постављање меке и тврде заштите која треба да пружи двостепену
заштиту ка спасаваном лицу.
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Први степен заштите, мека заштита, је прекривање спасаваног лица и лица које пружа помоћ
фолијом или танком тканином (заштита од ситних делова стакла, делова фарбе и ситнијих
делова метала). Тврда заштита се спроводи приликом лупања стакла, уклањања пластика,
сечења и разупирања. Поставља се на правац могућег кретања делова или између радног дела
алата и спашаване особе. Често се и сами спасиоци заштите тврдом заштитом из већ наведених
разлога. Код увежбавања овог сегмента потребно је знати ко врши заштиту, на који начин и
како правилно постравити заштиту. Код извођења техника овај елемент је стално присутан.

Слика 4: Мека заштита

Слика 5: Тврда заштита

Извор: Техничке интервенције у саобраћају, В. Племић/Г. Николић [1]

Када је реч о заштити, стакло, као обавезан део возила у великој мери утиче на само извођење
технике. Пре извођења сечења и разупирања мора се правилно одстранити стакло. Правилно
одстрањивање је контролисано физичко одстрањивање које се може извести лупањем,
сечењем или вађењем. Најчешће лупање и сечење без претходно спроведених мера заштите
могу проузроковати озбиљне повреде. Пре започињања било какве активности потребно је
знати која врста стакла је у питању и како се оно понаша при наведеним поступцима.
Увежбавање захтева и начине усмеравања стакла у жељеном правцу, почетно лупање (прво
лупање) и заштита повређених и спасилаца.

Слика 6: Руковање стаклом

Извор: Извор: Техничке интервенције у саобраћају, В. Племић/Г. Николић [1]

На крају, извођење технике јесте елемент који се посебно увежбава и обрађује. Преовладава
мишљење да се технике не могу планирати и увежбавати. Циљ увежбавања је да објаснимо
повезаност настанка оштећења, повреда и извођења тактике. Наведена повезаност захтева и
хронологију извођења сегмената унутар наведеног елемента, а то је:
• контрола места реза,
• извођење поступка унутар тактике,
• заштита реза,
• одношење делова.
Извођење технике је раније замишљена активност руководиоца акције који мора да има
одговор на све промене које настану у самом извођењу технике. Техника је у већини случајева
предвидива и прилагођава се комбинацијом поступака извођења унутар технике.
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Техника зависи од начина настанка оштећења на возилу које могу бити изазаване различитим
настанцима оштећења и то:
• фронталним,
• бочним,
• са подлетањем,
• са превртањем,
• комбинованим.
Из ове поделе могу се извући поједине сличности по настанку оштећења конструкције возила,
могућим приклештењима и врстама повреда насталих у тој врсти незгода. Врста незгоде и
оштећења узрокују разне повреде које су у великој мери исте за одређени настанак оштећења
што утиче на избор технике спасавања и поступка спасавања лица.
Може се закључити да код насталих оштећења, на једном од пет наведених начина, три
елемента су повезана и то:
• Оштећење конструкције,
• Врсте повреде и приклештења,
• Примењивост поступка унутар тактике.
Увежбавањем разних сценарија настанка оштећења, сви спасиоци улазе у интервенцију
припремљени за тактички одговор за насталу ситуацију. На тај начин се у психолошком
смислу повећава сигурност свих ватрогасаца спасилаца с обзиром да је искуствени фактор
индентичне ситуације на вежби врло приближан стварној ситуацији што олакшава рад и
примену технике из вежбе у стварним ситуацијама.
4. ЗАКЉУЧАК
Стална обука и тренинг утичу на психолошку припремљеност ватрогасаца спасилаца и брзо
прилагођавање технике спасавања насталим оштећењима и повредама. Основни циљ је
повећање ефикасности, проналаска што оптималније технике спасавања и смањење времена
евакуације повређених лица из хаварисаног возила, без додатних повређивања током
спасавања.
Савремене методе спасавања из хаварисаних возила подразумевају континуиран практичан
рад са различитим возилима и у различитим позицијама. Такође, у обзир се мора узети и стално
праћење нових достигнућа у ауто индустрији и у том смилсу прилагођавање технике
спасавања са препорукама произвођача возила. Хронологија извођења радњи мора прећи у
механичко извођење, а то се постиже континуираним радом и вежбањем.
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ДЕФИНИСАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КАО
ОСНОВA ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Марко Маслаћ1, Академија струковних студија Шумадија

Апстракт: Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање
развијеног заштитног система уз активно учешће многобројних субјеката. Основу
управљања безбедношћу саобраћаја представља правилно и квалитетно дефинисање
постојећег стања безбедности саобраћаја. На основу правилног дефинисања постојећег
стања омогућава се сагледавање проблема и адекватно дефинисање жељеног стања, односно
омогућава се реализовање управљачких мера којима се постојеће стање приближава
жељеном стању. Имајући у виду наведено у првом делу рада ће бити приказани законски
оквири и стратешки документи управљања безбедношћу саобраћаја како на националном
тако и на локалном нивоу. У другом делу рада биће приказани процеси неопходни за адекватно
дефинисање постојећег стања безбедности саобраћаја, кроз анализу података о
саобраћајним незгодама и анализу понашања учесника у саобраћају. Само правилним
усаглашавањем података о саобраћајним незгодама и података о понашањима учесника у
саобраћају омогућава се сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја, што
представља основу правилног управљања безбедношћу саобраћаја.
Кључне речи: управљање безбедношћу саобраћаја, постојеће стање, подаци.

DEFINING THE CURRENT STATE OF TRAFFIC SAFETY AS THE BASIS OF
THE TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT PROCESS
Abstract: Strategic traffic safety management implies the existence of a developed protection system
with the active participation of many entities. The basis of traffic safety management is the correct
and quality definition of the existing state of traffic safety. On the basis of the correct definition of the
existing state, it is possible to see the problem and adequately define the desired state, ie it is possible
to implement management measures that bring the existing state closer to the desired state. Having
in mind the above, the first part of the paper will present the legal framework and strategic documents
for traffic safety management at both national and local levels. The second part of the paper will
present the processes necessary for an adequate definition of the current state of traffic safety,
through the analysis of data on traffic accidents and analysis of the behavior of traffic participants.
Only the correct harmonization of data on traffic accidents and data on the behavior of traffic
participants enables an understanding of the current state of traffic safety, which is the basis for
proper traffic safety management.
Keywords: traffic safety management, current situation, datа.
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1. УВОД
Светска здравствена организација и Уједињене нације препознале су проблем безбедности
саобраћаја и донеле Декаду Акције за безбедност саобраћаја – Глобални план за период 2021.
– 2030. године. Основни циљ донетог документа је смањење смртних последица и тешких
телесних повреда на путевима за 50%.
Ово је друга по реду Декада Акције за безбедност саобраћаја. Прва декада која је реализована
у периоду 2011. – 2020. године, није постигла зацртане циљеве. Имајући то у виду, у другој
декади Акције за безбедност саобраћаја донет је Глобални план [1] који носи јасну поруку
свим управљачким субјектима на националном нивоу да само храбро и одлучно деловање уз
коришћење свих неопходних ресурса може довести до остварења зацртаних циљева у другој
декади Акције за безбедност саобраћаја.
Имајући у виду наведено, неопходно је непрекидно управљати безбедношћу саобраћаја како
на националном, тако и на локалном нивоу.
Основу управљања безбедношћу саобраћаја представља дефинисање постојећег стања. На
основу правилног дефинисања постојећег стања омогућава се сагледавање проблема и
адекватно дефинисање жељеног стања. Имајући то у виду, у раду ће бити приказани законски
оквири и стратешки документи који су тренутно у примени у процесу управљања безбедношћу
саобраћаја у Републици Србији. Поред тога, детаљно ће бити описана и два најзначајнија
корака у процесу дефинисања постојећег стања безбедности саобраћаја, анализа података о
саобраћајним незгодама и анализа понашања учесника у саобраћају.
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Законски оквир управљања безбедношћу саобраћаја у Републици Србији дефинисан је
законима, подзаконским актима, Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима и
Акционим планом. Наведени документи опредељују процес управљања безбедношћу
саобраћаја на два нивоа: националном и локалном.
Према Стратегији безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период 2015. 2020.
године [2] најзначајнији субјекти за безбедност саобраћаја у Републици Србији су: Влада, Тело
за координацију безбедности саобраћаја на путевима, министарство надлежно за послове
саобраћаја, министарство надлежно за послове образовања, министарство надлежно за
послове здравља, министарство надлежно за унутрашње послове, Агенција за безбедност
саобраћаја и др.
Кључни субјекти за безбедност саобраћаја на националном нивоу су: доносиоци политичких
одлука, професионална, стручна и друга удружења, научне и образовне установе, предшколске
установе, саобраћајна полиција, здравствене установе, медији и други [2].
Институције успостављене Законом о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту
Зобс) [3] на националном и локалном нивоу су:
• Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима,
• Агенција за безбедност саобраћаја и
• локална тела за безбедност саобраћаја.
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Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима према Зобс-у представља
координационо тело Владе, у чији састав улазе министри надлежни за унутрашње послове,
послове саобраћаја, здравља, рада, правде, просвете, трговине и директор Агенције за
безбедност саобраћаја.
Са друге стране, на локалном нивоу, извршни орган јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, оснива тело за
координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на
путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне
самоуправе [3].
Агенција за безбедност саобраћаја, која је основана од стране Владе, по својој организационој
структури омогућава знатно ефикасније деловање у безбедности саобраћаја и врши
повезивање субјеката од значаја за безбедност саобраћаја. Агенција за безбедност саобраћаја
обавља стручне, регулаторне и развојне послове безбедности саобраћаја [2].
Зобс-ом су прописане обавезе и дужности Агенције за безбедност саобраћаја. Од 25
прописаних тачака у члану 9. став 2. Зобс-а, за процес управљања безбедношћу саобраћаја
посебно се издвајају следеће тачке:
1) анализира, прати и унапређује систем безбедности саобраћаја (успоставља, развија и
унапређује јединствену базу података од значаја за безбедност саобраћаја),
2) организује, односно спроводи активности усмерене на унапређење безбедности возача
и других учесника у саобраћају, као и на унапређење безбедности саобраћаја са
становишта возила и путева,
3) организује, односно спроводи превентивно-промотивне активности и кампање
усмерене на повећање безбедности саобраћаја,
4) координира рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама и даје
сагласност на програм за рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама,
у складу са одредбама овог закона.
Законски оквир управљања безбедношћу саобраћаја на националном нивоу огледа се у
следећим члановима Зобс-а:
• Члан 11. став 1. “Влада доноси Националну стратегију безбедности саобраћаја на
путевима“.
• Члан 11. став 3. „Националну стратегију предлаже Тело за координацију за период
од најмање пет година, до краја јуна у последњој години важења Националне
стратегије“.
• Члан 14. став 1. „Влада подноси Народној скупштини извештај о стању безбедности
саобраћаја на путевима, најмање двапут годишње“ [3].
Законски оквир управљања безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу огледа се у следећим
члановима Зобс-а:
• Члан 13. став 1. “Скупштине јединица територијалне аутономије, односно јединица
локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на
путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Акционим планом“.
• Члан 14. став 2. „Надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, подноси
скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на том подручју најмање двапут
годишње“ [3].
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Поред наведених чланова, Зобс [3] у члану 19. став 1, дефинише структуру програма за рад
тела за безбедност саобраћаја на локалном нивоу. Структура програма дефинисана је у оквиру
пет посебних тачака:
• рад Тела за координацију,
• унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
• превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
• научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
• техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.
Зобс [3] дефинише и прописује начин финансирања на начин да средства од наплаћених
новчаних казни у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој
територији је прекршај учињен, док 70% припадају буџету Републике. Од 70% средстава која
припадају буџету Републике, 75% се користи за потребе Министарства унутрашњих послова.
Од средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је
прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен [3].
3. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Основу управљања безбедношћу саобраћаја представља правилно и квалитетно дефинисање
постојећег стања безбедности саобраћаја. На основу правилног дефинисања постојећег стања
омогућава се реализовање управљачких мера којима се постојеће стање приближава жељеном
стању.
Имајући у виду да се процес управљања безбедношћу саобраћаја може поделити на два правца
деловања: на националном и на локалном нивоу, тако се и поступак дефинисања постојећег
стања мора прилагодити одабраном правцу деловања.
У наредном делу рада биће приказани процеси дефинисања постојећег стања безбедности
саобраћаја кроз анализу података о саобраћајним незгодама и анализу понашања учесника у
саобраћају.
3.1. Анализа података о саобраћајним незгодама
Извештавање о стању безбедности саобраћаја на путевима је саставни део праћења стања
безбедности саобраћаја на путевима на подручју јединице територијалне аутономије, односно
јединице локалне самоуправе [4].
Савет подноси извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима надлежном органу
најмање два пута годишње. Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима треба да
укаже на тренутно стање безбедности саобраћаја на подручју јединице територијалне
аутономије, односно јединице локалне самоуправе са јасно издвојеним проблемима,
најважнијим реализованим активностима и активностима које је потребно реализовати у
наредном периоду са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима [4].
Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима, у складу са Зобс-ом, надлежни орган
подноси скупштини јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне
самоуправе најмање двапут годишње.
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Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима састављен за првих шест месеци текуће
године, подноси се скупштини на седници након 31. јула за текућу годину, односно за период
од годину дана подноси се након 31. јануара наредне календарске године [4].
Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима садржи следеће делове, односно
податке:
1) уводни део, са кратким описом стања безбедности саобраћаја на подручју јединице
територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе,
2) поређење стања безбедности саобраћаја на подручју јединице територијалне
аутономије, односно јединице локалне самоуправе са истим периодом у претходних пет
година (број саобраћајних незгода, последице саобраћајних незгода, односно број
тешких телесних повреда, лаких телесних повреда и погинулих лица, вредности јавног
и саобраћајног ризика, процентуална угроженост категорија учесника у саобраћају и
сл.),
3) основне показатеље стања безбедности саобраћаја: најугроженије категорије учесника
у саобраћају (пешаци, бициклисти, путници и возачи аутомобила и сл.), расподелу
саобраћајних незгода по месецима, данима и часовима, просторну расподелу
саобраћајних незгода у односу на државне путеве и улице, као и просторну анализу у
односу на конкретне деонице и улице где се догађају саобраћајне незгоде,
4) кратак извештај о последњим доступним подацима о понашању учесника у саобраћају
на подручју јединице локалне самоуправе, односно полицијске управе,
5) праћење достизања претходно дефинисаних циљева (циљеви у складу са стратегијом
безбедности саобраћаја јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне
самоуправе, односно националном стратегијом уколико друга није донета),
6) кратак преглед најважнијих активности и мера које су предузете у претходном периоду
са прегледом утрошених финансијских средстава и активности које је потребно
реализовати у будућем периоду са циљем унапређења безбедности саобраћаја на
подручју јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе,
7) закључни део са сумирањем најважнијих проблема у безбедности саобраћаја на
путевима [4].
3.2. Анализа понашања учесника у саобраћају
У процесу дефинисањa постојећег стања безбедности саобраћаја на одабраном подручју,
неопходно је спровести поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја који се заснива на
мерењу одабраних показатеља. Показатељ који у себи садржи велики број информација
значајних за оцену нивоа безбедности саобраћаја су понашања учесника у саобраћају.
Анализа понашања учесника у саобраћају може се спровести применом метода самопроцене.
Један од најважнијих корака метода самопроцене представља формирање мерног
инструмента, на основу кога се врши квантификовање добијених података у анализи
понашања учесника у саобраћају. Мерни инструменти формирају се на основу техника
мултиваријантне статистичке анализе и омогућавају добијање свеобухватних, квалитетних и
поузданих резултата истраживања [5].
Метод самопроцене у анализи понашања учесника у саобраћају састоји из низа корака и
процедура које је неопходно спровести како би се добили квалитетни резултати.
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Метод самопроцене за анализу понашања учесника у саобраћају састоји се из следећих корака
[6]:
a. Конструисање упитника понашања.
• Прилагођеност упитника циљној групи и подручју истраживања.
• Усавршавање упитника понашања.
• Избор и дефинисање врста понашања.
• Одабир, модификација и додавање нових ставки.
b. Поступак добијања података.
• Прикупљање података.
• Провера искрености добијених (одговора) података.
• Формирање базе података.
c. Формирање мерног инструмента понашања.
• Избор варијабли за анализу и величина узорка.
• Поступак спровођења факторске анализе.
• Поступак спровођења анализе главних компоненти.
• Провера поузданости и валидности мерног инструмента.
d. Утврђивање повезаности скала понашања са предикторима.
e. Предвиђање шанси испитаника за учешћем у саобраћајним незгодама.
f. Добијање знања о понашањима одабраних категорија учесника у саобраћају.
У поступку анализе понашања учесника у саобраћају потребно је извршити класификацију
врста понашања. Понашања учесника у саобраћају се генерално могу поделити на пет врста:
• Прекршај, као врста понашања, дефинисан је као дело усмерено ка намерном
одступању од законских прописа, односно свесно и намерно непоштовање законом
утврђених правила.
• Грешка је дефинисана као дело описано кроз неуспехе за реализацијом унапред
планиране активности, али без непоштовања законских прописа.
• Пропуст представљају дела описана као неуспеси за реализацијом унапред планиране
активности, услед непажње или недостатка концентрације.
• Агресивно понашање представља емотивно исказивање незадовољства према другим
учесницима у саобраћају.
• Позитивно понашање представља удовољавање друштвеним интеракцијама, вођење
бриге о саобраћајном окружењу и помоћи другим учесницима у саобраћају без обзира
да ли то доприноси или не доприноси безбедности учесника у саобраћају [7].
4. ДИСКУСИЈА
Анализа података о саобраћајним незгодама и анализа понашања учесника у саобраћају
представљају основу за дефинисање постојећег стања безбедности саобраћаја на одабраном
подручју.
Ове две анализе препознате су и прописане као саставни делови Извештаја о стању
безбедности саобраћаја на путевима које прописује Правилник о раду савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима.
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Наведени Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима тела за координацију
безбедности саобраћаја на путевима дужна су да подносе надлежном органу (на националном
односно локалном нивоу), најмање два пута годишње и Извештај учине доступним јавности.
За анализу података о саобраћајним незгодама може се користити База података о обележјима
безбедности саобраћаја које је у складу са својим дужностима (на основу члана 9. став 2. тачка
1. Зобс-а) развила Агенција за безбедност саобраћаја.
Са друге стране, по питању анализе понашања учесника у саобраћају, у Извештају о стању
безбедности саобраћаја на путевима прописано је „кратак извештај о последњим доступним
подацима о понашању учесника у саобраћају на подручју јединице локалне самоуправе,
односно полицијске управе“, што свакако није довољно да би на квалитетан начин описало
стање безбедности саобраћаја имајући у виду да су понашања показатељ који у себи садржи
велики број информација значајних за оцену нивоа безбедности саобраћаја. С тим у вези у
раду је приказан метод који је потребно спроводити у анализи понашања учесника у
саобраћају. Његова функционалност је испитана у многим студијама понашања учесника у
саобраћају.
5. ЗАКЉУЧАК
Да би се ефикасно управљало безбедношћу саобраћаја неопходно је постојање
институционалних капацитета и постојање повезаности између надлежних субјеката. Снажне
и добро организоване институције су најважнији предуслов за стратешко управљање
безбедношћу саобраћаја, односно постојање развијеног заштитног система безбедности
саобраћаја.
Дефинисање постојећег стања безбедности саобраћаја на одабраном подручју (било
национални или локални ниво), неопходно је спровести у складу са прописаним законским
процедурама које су донете како би се успоставио процес управљања безбедношћу саобраћаја.
Основу постојећег стања безбедности саобраћаја представљају анализе о саобраћајним
незгодама и њиховим последицама и анализе о понашањима учесника у саобраћају. Само
применом ових анализа, прве након настанка саобраћајних незгода и друге пре догађања
саобраћајне незгоде, може се успоставити правилно дефинисање постојећег стања
безбедности саобраћаја, односно доћи до основне и полазног корака у процесу управљања
безбедношћу саобраћаја.
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MODEL UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA U
SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNIM ORGANIZACIJAMA
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Apstrakt: U radu je predstavljen novi model kojim se sprovode procesi upravljanja i kontrole
bezbednosti saobraćaja. U konačnom, cilj modela je uspostavljanje održivog sistema bezbednosti
saobraćaja, ali uz kompleksnije mehanizme koordinacije svih elemenata organizacije (vlasnika,
zaposlenih i koriniska usluga saobraćajno-transportne organizacije). Prikazanim modelom teži se
otkriti koji faktori oblikuju komponente organizacije, kako oni utiču na bezbednost saobraćaja, a radi
uspostavljanja optimalnog funkcionisanja saobraćajno-transportne organizacije sa aspekta
bezbednosti saobraćaja.Kreirani model podržava i osposobljava saobraćajno-transportne
organizacije za kreiranje vrednosti (za vlasnike, za zaposlene i za korisnike). Uspostavljeni sistem
upravljanja bezbednošću saobraćaja smanjuje troškove vlasniku, povećava sigurnost zaposlenih i
pravovremenu i kvalitetnu uslugu korisnicima ponude saobraćajno-transportne organizacije.
Ključne reči: Model, Bezbednost saobraćaja, Organizacija
TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT MODEL IN TRANSPORT ORGANIZATIONS
Abstract: A new model has been presented within this paper, the one that conducts the processes of
traffic safety management and control. The aim is to set a sustainable traffic safety system, with more
complex coordination mechanisms of all organization elements (owner, employees and service users
of such transport organization). The model seeks to reveal which factors shape organization
components, what the influence is on traffic safety in order to maintain optimal function of transport
organization from the aspect of traffic safety.The model supports and enables transport organizations
to create values (for owners, employees and users). Such traffic safety management system, having
been set up, reduces expenses for the transport organization owner, increases safety for the transport
organization employees as well as quality service for the transport organization users.
Key words: model, traffic safety, organization
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1. UVOD
Prilikom izrade i koncipiranja predmeta istraživanja za ovaj rad, velika pažnja je poklonjena
organizacionom dizajnu kao važnoj oblasti u procesu izučavanja organizacije. Sagledala se
mogućnost implementiranja osnovnih teorijskih postavki i iskustva u dizajniranju organizacije u
sistem bezbednosti saobraćaja. Uočeno je da dizajniranje modela upravljanja bezbednošću saobraćaja
ima značajan broj dodirnih tačaka sa dizajniranjem organizacija i poslovnih procesa u organizaciji.
Dodirne tačke su se sastojale u sledećim segmentima:
• Organizacioni dizajn – sagledava strukturu i sistem čime se u saobraćajno-transportnoj
organizaciji sagledava postojeća struktura organizovanja sa aspekta bezbednosti saobraćaja.
• Organizaciono ponašanje – u fokus stavlja čoveka koji je najvažniji faktor bezbednosti
saobraćaja. Uticaj i ponašanje čoveka je u direktnoj korelaciji sa ostalim faktorima
bezbednosti saobraćaja (npr. ispravnost transportnih sredstava u neznatnoj meri se zasniva na
neočekivanim ili iznenadnim defektima, ali se više zasniva na preventivnom održavanju i
stepenu pažnje posvećene transportnim sredstvima. Takođe, stepen uticaja čoveka na put i
okolinu je od vitalnog značaja za nesmetano funkcionisanje saobraćaja kako unutar objekata
tako i na javnim putevima. Negativni efekat meteoroloških prilika se takođe može značajno
smanjiti pripremom sredstava za transport, pripremom vozača za zadatak i dr.).
• Organizacione promene – Analiziranje, selektovanje i definisanje pravila za uspešnu i
efikasnu realizaciju promena u postojećoj strukturi i kao i definisanje pravila/procedura koja
se odnose na sistem bezbednosti saobraćaja tako da se minimizuje negativan efekat na
troškove koji su neminovno prisutni u saobraćajno-transportnoj organizaciji.
2. ORGANIZACIONI DIZAJN
U teoretskom smislu, organizacioni dizajn je proces stvaranja organizacione strukture koja uključuje
odluke o definisanju uloga i pozicija, o broju izvršilaca, o broju i veličini organizacionih jedinica o
linijama autoriteta, načinu povezivanja i koordinacije rada organizacionih delova, o mehanizmu
kontrole i načinu donošenja odluka u organizacijama[1].
Inicijalna aktivnost svake organizacije, pre otpočinjanja svoje aktivnosti na tržištu, jeste da se
pozabavi organizacionim dizajnom, počevši od strukture svojih pojedinih delova preko definisanja
koordinacije između svojih strukturnih elemenata, njihovog samostalnog funkcionisanja pa sve do
kontrole i primene korektivnih mera.
Analizirajući organizacione strukture manjih saobraćajno-transportnih organizacija uočava se da se
primenjuje jednostavan preduzetničko-organizacioni model jer je takav model prilagođen manjim i
tek formiranim organizacijama. Kako se organizacija razvija/raste tako se nameće potreba i da se
uvećaju i usložnjavaju aktivnosti/operacije u organizaciji, povećava brojnost ljudstva i transportnih
sredstava. To direktno nameće potrebu šireg i većeg znanja iz raznih oblasti.
Organizacioni dizajn, kao deo menadžmenta, ima izraziti interdisciplinarni karakter. Povezanošću sa
drugim naučnim disciplinama, posebno tehničkim naukama, uočena je mogućnost sagledavanja sa
aspekta organizacije npr. bezbednosti saobraćaja. Odnosno, da se sagledaju struktura i procesne
funkcije koje su vezane za ovu oblast. Implementacijom osnovnih načela u proučavanju organizacije
otvara se novi pristup sagledavanju bezbednosti saobraćaja.
Saobraćajno-transportne organizacije su suočene sa nepredvidivim uslovima poslovanja čime je kod
istih teško moguće implementirati osobine mehaničkog sistema koji bi ’’najviše odgovarao’’
vlasnicima.
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Kako sistem bezbednosti saobraćaja zavisi od brojnih uticaja, promenljivih zahteva korisnika i
dinamičnog tržišta nameće se potreba da se saobraćajno-transportna organizacija ponaša kao svaka
organizacija koja posluje u nestabilnim uslovima. Imperativ zadovoljenja zahteva korisnika,tj.
zahteva tržišta je dijametralan u odnosu na postojeće normativno-pravne zahteve koji se postavljaju
pred saobraćajno-transportne organizacije (jedna od najčešćih dilema je: isporučiti robu do
definisanog roka ili ispoštovati vreme rada vozača). Stoga se pristupilo izradi prvog modela
upravljanja bezbednošću saobraćaja koji sagledava sistem bezbednosti saobraćaja i u strukturnom i u
funkcionalnom smislu kako bi se ostvarila fleksibilnost koja će imati osobine organskog sistema.
Odnosno, model daje mogućnost da se sagledaju svi potrebni parametri pre nego što se donese neka
’’svesna’’ odluka, vodeći računa i o potrebama tržišta i o normativno-pravnim zahtevima.
3. MODEL UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA
Bezbednost saobraćaja štiti organizaciju od hazarada kojima je konstantno izložena u dinamičkom
sistemu kakav je saobraćaj. Nepostojanje jednog univerzalnog modela za svaki mogući izvor
ugrožavanja (problem) sa kojim se susretne organizacija uzrokuje da sе u takvoj situaciji stvara veći
broj primenljivih i usko stručnih i dostupnijih metoda.
Stoga je ovaj model pokušaj da se prikaže model koji bi mogao, po svojoj univerzalnosti, odgovoriti
problemima sa kojima se saobraćajno-transportna organizacija susreće.

Faza razvijanja

Faza generisanja ideja

Faza kontrole
Faza implementacije

-DogađajSituacioni
parametri

Proces upravljanja – delovanja
(parametri upravljanja

Strukturni parametri
Čovek

Vozilo

Put

Okolina

Strategijski

Taktički

Kontrolni
parametri

Operativni

Posledice saobraćajne nezgode

Korektivni
parametri

Veze (sistem komuniciranja)

Smetnje

Slika 1. Model upravljanja bezbednošću saobraćaja
Složenost ovog modela ogleda se u činjenici da je neophodno sagledati sve uočljive vrednosti kako
bi se iste kvantitativno i kvalitativno predstavile.
Model obuhvata četiri faze:
• Faza generisanja ideja
• Faza razvoja
• Faza implementacije
• Faza kontole
Faze su u međusobnoj korelaciji, ali sve teže jedinstvenom cilju – uspostavljanju nesmetanog
funkcionisanja sistema bezbednosti saobraćaja i uspostavljanje optimalnog funkcionisanja
organizacije sa ovog aspekta.
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Njihovu interakciju potpomažu međusobne veze i parametri (kontrolni i korektivni) koji su i sami
normativno regulisani, a time takođe utiču na sve ostale elemente modela. Parametri svojim alatima
primene dimenzionišu model kontrolnom i korektivnom funkcijom.
Model funkcioniše kao podsistem u saobraćajno-transportom sistemu. Rezultati dobijeni iz modela
podložni su raznim uticajima (hitni zadaci, kratak rok isporuke, nedostatak vozača i dr.). Ali isti
takođe pokazuje posledice nastale dejstvom istih uticaja na saobraćajno-transportnu organizaciju.
Faza generisanja ideja (situacioni parametri) se može nazvati faza predviđanja mogućih neželjenih
događaja. Ova faza je namenjena za objedinjavanje svih mogućih ideja o događajima sa kojima se
preduzeće/organizacija u bliskoj ili daljoj budućnosti može ili mora susresti. Međutim, ova faza može
obrađivati i događaje sa kojima se organizacija susrela kao posledica stavljanja zarade ispred
funkcionisanja sistema bezbednosti.
Ova faza ima za cilj interakciju svih lica (vozači, mehaničari, dispečeri, menadžeri, vlasnici i dr.) u
organizaciji kako bi se došlo do što većeg broja informacija.
Prihvatljivost ove faze se ogleda u činjenici da ni u kom slučaju nešto nije bezvredno čim je vezano
za organizaciju i njeno poslovanje.
Svi delovi menadžmenta organizacije i zaposleni, rade i doprinose razvoju i unapređenju organizacije
u svim aspektima njenog poslovanja.
Posle identifikovanja pretnji u sistemu u fazi razvoja teže se istaći strukturni parametri. Strukturne
parametre čine faktori bezbednosti saobraćaja (čovek, vozilo, put i okolina) koji su hazardi u sistemu,
ali i njihove posledice (poginuli, povređeni i materijalna šteta). Strukturni parametri (faktori
bezbednosti saobraćaja) su dobro poznati u teorijskom pogledu.
Faza implementacije sastoji se iz nekoliko elemenata: strategijski, operativni i taktički.
U društvu su prisutne neke od strategija: Pristup nulte tolerancije, strategija ograničene tolerancije,
delovanje uz saradnju lokalne zajednice i dr. koje su na nekim od stručnih skupova, kao i u postojećoj
literaturi posvećena velika pažnja.
U ovoj fazi se mogu primeniti kriterijumi kao alati za odabir mera i način kojim bi se uticalo na uzroke
i to:
• Mogućnost eliminisanja negativnih efekata nekog od strukturnih parametara (transfer znanja,
razmena iskustva i dobre prakse, praćenje i analiza pokazatelja bezbednosti saobraćaja,
aktivnosti lokalne zajednice i dr.)
• Prevencija rizika (odabir vozača, odabir vozila, praćenje stanja na putevima i dr.)
• Jačanje bezbednosnih mera/procedura (procedure u slučaju saobraćajne nezgode, u slučaju
prevrtanja vozila, pri utovaru/istovaru idr.)
• Redukovanje verovatnoće (skeniranje i rangiranje rizika)
• Redukovanje efekata
Nakon navedenih faza sledi faza kontrole koja obuhvata praćenje, uzorkovanje i dokumentovanje.
Praćenjem se želi postići početna funkcija kontrole. Postiže se lakši uvid u stanje u kojem se
saobraćajno-transportna organizacija nalazi.
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U svrhu dijagnoze trenutnog stanja u organizaciji i predviđanja, najčešće se koriste:
• Metoda posmatranja
• Metoda anketiranja
• Metoda intervjua i
• Kompleksna analitička metoda
Sa metodološke strane, provera trenutnog stanja obuhvata:
• Snimanje postojećeg stanja,
• Analizu i ocenu prikupljenih podataka,
• Analiza uticaja na organizaciju i tekuće zadatke.
Dokumentovanje je proces koji obuhvata izradu izveštaja, stručnih mišljenja, statističkih pregleda i
dr.
Implementacija prikazanog modela nudi mogućnost detaljnog pristupa bezbednosti saobraćaja sa
organizacionog aspekta.
4. ZAKLJUČAK
Od bezbednosti saobraćaja u saobraćajno-transportnoj organizaciji direktno i indirektno zavisi profit.
Razvijati saobraćajno-transportnu organizaciju u smeru konkuretnosti na tržištu podrazumeva
efikasnost i efektivnost svih njenih elemenata u sistemu. Primena novog modela upravljanja
bezbednošću saobraćaja ukazuje na značaj koordinacije aktivnosti prožetih kroz sve faktore
bezbednosti saobraćaja, a sve sa ciljem da bi se postiglo njihovo usaglašeno funkcionisanje i direktno
postigli pozitivni efekti na bezbednost saobraćaja, a indirektno na poslovanje organizacije.
Navedeni model ne pruža magični štapić koji će podmiriti jaz između zahteva tržišta, zahteva
poslodavca/vlasnika organizacije i države koja nameće normativno-pravne zahteve. Nada je da se
korišćenjem modela u saobraćajno-transportnim organizacijama postepeno isti uvede u stalnu praksu.
Uvođenjem će se izvajati pozitivan pristup sistemu bezbednosti saobraćaja, a ne da se gleda kao
dodatni namet koji sputava razvoj poslovanja i da se zbog toga gubi profit.
Kada organizacije shvate da je odmor vozača namenjen da se vozač stvarno odmori, a ne
tzv.’’odmori’’ tada će pojam štićena vrednost doći do izražaja i imati puni smisao. Uvođenjem kulture
dosledne primene zakonskih okvira i pravilskih odredbi saobraćajno-transportne organizacije pomažu
i sebi i svojim klijentima. Na taj način će indirektno edukovati svoje klijente i direktno uspostaviti
pravi i pouzdan odnos sa klijentima jer će klijenti znati koje i kakve zahteve mogu postavljati pred
organizaciju. Klijenti će razmišljajući o tome šta je najbolje za njihova dobra (proizvode) indirektno
potpomagati i saobraćajno-transportnom preduzeću, a i društvu uopšte.
U nemilosrdnoj trci za profitom i međusobnim takmičenjem između saobraćajno-transportnih
organizacija za što većim poslovnim aktivnostima dolazi do izrazite degradacije sistema bezbednosti
saobraćaja. Klijentu se mora prezentovati da ispred sebe ima organizaciju koja stvarno i istinski
primenjuje poslovnu politiku i da joj je pouzdana usluga ustvari preča od brze a opet rizične usluge.
i da sveukupno uštedom u vremenu se povećava rizik koji će se odraziti na kvalitet usluge, ali i da to
može predstavljati ozbiljan rizik poslovanja saobraćajno-transportne organizacije.
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Prihvatanjem činjenice da se u saobraćajnoj nezgodi mogu izgubiti značajnije vrednosti od novca je
korak ka podsvesnoj brizi o bezbednosti saobraćaja. Ulaganjem u bezbednost saobraćaja ulaže se u
sigurnije buduće poslovanje.
Uspostavljanje ravnoteže u sistemu bezbednosti pruža mogućnost saobraćajno-transportnoj
organizaciji da posveti veću pažnju kvalitetu svoje usluge što će se u konačnom odraziti i na
zadovoljstvo klijenata, na profit i indirektno na zaposlene.
Bezkompromisna i uporna primena modela omogućiće nesmetano funkcionisanje sistema
bezbednosti saobraćaja i uspostavljanje optimalnog funkcionisanja saobraćajno-transportne
organizacije.
”ULAGANJE U BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – ULAGANJE U SIGURNIJE
POSLOVANJE ORGANIZACIJE”
LITERATURA:
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ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПУТНИМ
ПРЕЛАЗИМА ЗАСНОВАН НА НАПРЕДНИМ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈАМА
Зоран Г. Павловић1, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Вељко Радичевић2, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Златко Беленцан3, УСП МУП

Апстракт: Предузећа чија је основна делатност превоз корисника (путника, учесника у
саобраћају) и робе, све више посвећују пажњу безбедности. Висок ниво безбедности повећава
конкурентску предност на транспортном тржишту, која условљава и стицање поверења
корисника као и повећања прихода и уједно превентивно реаговање предузећа на могућност
не планираних саобраћајних незгода. Да би се задовољила очекивања корисника и предузећа
морају да се имплементирају напредне интернет технологије које су засноване на вештачкој
интелигенцији (ВИ). У овом раду представљен је иновативни модел инелигентног агента као
и ток активности за реализацију могућих сценарија у саобраћају. Поред наведеног
представљени су основни елементи за развој модела као и компоненте које директно утичу
на функционалност и примењивост. На крају представљен је иновативни модел кроз
алгоритам тока активности заснован на напредним интернет технологијама.
Кључне речи: интелигентни агенти, вештачка интелигенција, безбедност учесника,
интелигентни саобраћајни системи

AN INNOVATIVE MODEL FOR INCREASING SAFETY AT ROAD CROSSINGS
BASED ON ADVANCED INTERNET TECHNOLOGIES
Abstract: Companies whose main activity is the transport of users (passengers, road users) and
goods, are increasingly paying attention to safety. A high level of safety increases the competitive
advantage in the transport market, which conditions the acquisition of user confidence as well as an
increase in revenue and at the same time a preventive response of companies to the possibility of
unplanned traffic accidents. In order to meet the expectations of users and companies, advanced
Internet technologies based on artificial intelligence (АI) must be implemented. This paper presents
an innovative model of an intelligent agent as well as the course of activities for the realization of
possible scenarios in traffic. In addition to the above, the basic elements for model development are
presented, as well as components that directly affect the functionality and applicability. Finally, an
innovative model is presented through an activity flow algorithm based on advanced internet
technologies.
Keywords: intelligent agents, artificial intelligence, participant safety, intelligent traffic systems
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1. УВОД
У основи овог рада је моделирање иновативног модела за повећање безбедности кроз
савремени научни приступ применом напредних интернет технологија које су засноване на
ВИ. На примеру повезаности неурона ствара се неуронска мрежа која детаљном анализом
може да послужи као полазна основа за развој иновативног модела. Прикупљање информација
које се преносе на одређену централизовану платформу представља ресурс за реализацију и
имплементацију услуге. Сагледавање теорије и праксе из области напредних интернет
технологија у примени ВИ омогућава развој иновативних модела за повећање безбедности [1].
Напредне интернет технологије заузимају све више пажње у решавању свакодневних
активности уз помоћ рачунарских мрежа па чак и у безбедности саобраћаја [2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8].
У раду, на основу анализиране литературе, представљен је алгоритам тока активности за развој
иновативног модела са освртом и анализом потребних елемената и компоненти
2. АНАЛИЗА ДОСТУПНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Примена техника заснованих на вештачкој интелигенцији (ВИ) има снажан потенцијал да
побољша безбедност и ефикасност у интелигентним транспортним системима (ИТС) вођеним
подацима. Аутори у раду [9] баве се практичном применом метода машинског учења за
повећање безбедности учесника на железничким прелазима. Рад представља систем за надзор
саобраћаја на железничким прелазима заснован на вештачкој интелигенцији који се заснива
на комбинацији метода детекције и класификације фокусирајући се на различите улазе за
обраду слике:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

присуство возила,
присуство пешака,
праћење путање возила,
евентуалних препрека на железничким прелазима,
железничка упозорења и
системи светлосне сигнализације.

Дизајнирани систем користи камере које су на одговарајући начин позициониране да сниме
читаву област на железничком прелазу. Коришћењем техника обраде слике и неуронских
мрежа, систем аутономно детектује ризичне и опасне ситуације на железничком прелазу у
реалном времену. Поред тога, модули камера шаљу податке на централни сервер на даљу
обраду, као и обавештавање заинтересованих страна (полиција, хитне службе, железнички
оператери).
Рад аутора [10] се фокусира на решавање проблема репрограмирања реда вожње у реалном
времену за диспечерске системе брзих железничких система у случају привременог
ограничења брзине коришћењем методе паралелног обавештавања. Конструише се паралелни
интелигентни системски оквир, који комбинује стварне и вештачке диспечерске системе кроз
рачунарске експерименте и паралелно извршење. Затим модел репрограмирања укључује
поновно подешавање времена, снимање и преусмеравање.
Железничке комуникације привукле су значајну пажњу и академске заједнице и индустрије
због брзог развоја железница, посебно брзих железница. Да би била у складу са визијом
будућих паметних железничких комуникација, индустрија железничког саобраћаја треба да
развије иновативне комуникационе мрежне архитектуре и кључне технологије које обезбеђују
висококвалитетни пренос како за путнике, тако и за железничке операције и системе контроле.
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Под високом мобилношћу и са сигурношћу, еколошком прихватљивошћу, удобношћу,
транспарентношћу, предвидљивошћу и поузданошћу. Технологије пете генерације (5Г)
безичног преноса могле би да буду обећавајуће решење за суочавање са изазовима дизајна
високе поузданости и велике пропусности за комуникације. На основу анализе аутора у раду
[11] услуга паметног железничког саобраћаја и комуникационих сценарија, предлаже
архитектуру мреже система заснован на 5Г у циљу повећања безбедности.
Железничке станице су суштински аспекти железничког система и играју виталну улогу у
јавном свакодневном животу. Различите врсте ВИ технологије су коришћене у многим
областима како би се осигурала безбедност људи и њихове имовине. У раду аутори [12]
предлажу нови оквир који користи компјутерску визију и препознавање образаца за
управљање ризиком у железничким системима у којима се неуронска мрежа примењује као
надгледани модел машинског учења за идентификацију ризика. Међутим, управљање ризиком
на железничким станицама је изазовно јер станице карактеришу динамични и сложени услови.
Упркос великим напорима индустријских удружења и истраживача да смање број незгода и
повреда у овој области, такви инциденти се и даље дешавају.
Студија се фокусира на процену предвиђања ризика од судара друмског возила и воза уз помоћ
вештачке интелигенције, што може довести до развоја система за избегавање судара на
железничким прелазима. Студија аутора [13] око судара друмског возила и воза на пружним
прелазима показује полазне основе за повећање безбедности учесника. Први циљ студије се
врти око процене ризика од судара железница-пут развојем модела предвиђања учесталости
судара друмског возила и воза. Други циљ студије је примена фактора модификације судара
на предвиђеним факторима ризика, како би се смањио ризик од судара друмског возила и воза
на прелазима. Применом фактора модификације судара на факторе који доприносе већем
ризику, тј. „угао укрштања” и „видљивост воза”, предвиђа смањење ризика од судара друмског
возила и воза на приближно 85%.
3. МОДЕЛИРАЊЕ ИНОВАТИВНОГ МОДЕЛА
3.1 Основни елементи за развој иновативног модела
Иновативни модел обухвата укрштавање друмског и железничког саобраћаја у истом нивоу.
Када друмска возила прелазе преко железничких постројења (пруге) постоји могућност да су
угрожени учесници у саобраћају. Основни елементи који се употребљавају за развој модела,
засновани на напредним интернет технологијама су основа примене ВИ (слика 1):
• Архитектура и инфраструктура модела (обухвата већ развијену рачунарску мрежу
предузећа);
• Алгоритме (унапред предвиђене рачунарске програме где је јасно и прецизно
дефинисан ток активности у процесу који треба да побољша безбедност саобраћаја);
• Софтверско инжењерство (у пракси примењује се велики број софтвера који се могу
надоградити тако да њихова примена обезбеђује квалитетно и прецизно
функционисање);
• Теорију контроле (основна намена иновативног модела је дефинисаност параметака
који се односе на контролу);
• Теорију информација (које информације су потребне за успешну реализацију
иновативног модела) и
• Рачунарску графику и обраду слика (иновативни модел у суштини функционише на
основу слика, фотографија као и на њиховој обради за благовремену реализацију
следеће активности).
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Слика 1. Основни елементи иновативног модела
Извор: сопствено

3.2 Компоненте иновативног модела
Компоненте иновативног модела обухватају савремени приступ решавању проблема који се
тиче безбедности у саобраћају, и то (слика 2):
• Људске ресурсе (обухвата учеснике, кориснике, путнике који директно учествују у
процесу који се тиче повећања безбедности):
• Примењена технологија (обухвата напредне интернет технологије које су засноване на
ВИ);
• Организациони процес (на који начин и како што ефикасније употребити расположиву
технологију);
• Простор (обухвата физички простор који је предмет посматрања, сликања, снимања и
прикупљања информација, као и виртуални простор где се уз посредство рачунарске
мреже предузимају превентивне мере у циљу повећања безбедности) и
• Услуга или другим речима резултат (стварање таквог амбијента који омогућава
безбедан саобраћај).

Слика 2. Компоненте иновативног модела
Извор: сопствено

244

3.3 Ток активности иновативног модела
Активности иновативног модела обухватају апликацију интелигентног агента (АИА), где се
обављају процеси који могу директно да утичу на безбедност у саобраћају (слика 3).
Прикупљање података се врши путем сензора за покрет (С1, С2, С3 и С4) и такав скуп података
представља резултат сензорских мрежа (РСм). Задате машинске инструкције (ЗМИ)
представљају скуп машинског учења (Му), експертних система (Ес), базе података (Бп) где се
налазе све прикупљене слике које су настале у сензорским мрежама (См). Ако је резултат
сензорских мрежа (РСм) једнак или мањи од задатих машинских инструкција (ЗМИ)
интелигентни агент врши анализу података, процењује да безбедност није угрожена и систем
враћа на почетак на анализу следећих података. У супротном, предузима аутоматски
информације могућих сценарија (ИМс) и предлаже одговарајуће кораке у циљу повећања
безбедности саобраћаја.
Једна од најважнијих активности је благовремена реакција тј. способност апликације
интелигентног агента (САИА) да одговори на захтеве тренутне и утврђене ситуације за
решавање могућег проблема. На крају овог конкретног процеса, уједно је почетак нових
активности за утврђивање других неправилности.

Слика 3. Алгоритам тока активности
Извор: сопствено
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У табели 1. приказани су симболи који су употребљени у алгоритму.
Табела 1. Преглед симбола тока активности
Извор: сопствено

Симбол
АИА
С1, С2, С3, С4
См
Му
Бп
САИА
ЗМП
РСм
ИМс

Значење симбола
Апликација интелигентног агента
Сензори покрета
Сензорска мрежа
Машинско учење
База података
Способност апликације интелигентног агента
Задате машинске инструкције
Резултат сензорских мрежа
Идентификација могућих сценарија

4. ЗАКЉУЧАК
У овом раду представљене су полазне основе за развој иновативног модела у саобраћају у
циљу повећања безбедности учесника и имовине транспортних предузећа. Повећање брзине
на путевима у друмском саобраћају као и развој инфраструктуре у железничком саобраћају
која подржава и омогућава пруге за велике брзине представљају велику опасност за учеснике
у саобраћају и транспорту.
Ради спречавања евентуалних незгода заинтересовани превентивно морају да примењују
напредне интернет технологије у циљу смањења или потпуног елиминисања фактора
изненађења. У том смислу примена напредних интернет технологија на укрштавању пута и
пруге у истом нивоу може да повећа безбедност учесника у саобраћају и транспорту као и
сигурност личне и приватне и јавне имовине.
Полазне основе рада чине већ развијена инфраструктура и архитектура коју транспортна
предузећа свакодневно употребљавају. У следећим истраживањима треба утврдити критична
места и урадити приоритете нарочито у урбаним срединама где је повећана фреквентност
саобраћаја.
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КОГНИТИВНО ОМЕТАЊЕ КАО ЈЕДАН ОД ОСНОВНИХ ФАКТОРA
РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА КОД ВОЗАЧА
Татјана Маринковић1, Академија техничких струковних студија Београд
Драган Маринковић2, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Апстракт: Људски фактор представља статистички најзначајнији узрок саобраћајних
незгода због тога је сложени феномен ризичног понашања возача од посебног интереса за
безбедност у саобраћају. Когнитивно ометање је везано за ризично понашање возача које
представља свако посвећивање менталне и психичке пажње другим унутрашњим и
спољашњим стимулусима који нису од значаја за управљање возилом и прилогођавању
променљивим условима кретања. У овом раду презентовани су најчешћи узрочници
когнитивног ометања, ефекти који они имају на способност возача, као и мере које се
могу предузети како би се превенирао њихов утицај на безбедност саобраћаја. Тешко је
замисливо да ће узрочници когнитивног ометања икада у потпуности бити отклоњени.
Ипак, с обзиром на њихов велики утицај на изазивање саобраћајних незгода они заслужују
више простора у едукацији возача, подизању свести о њиховом постојању и ефектима на
безбедност вожње и превентивним мерама које се могу предузети на њиховом
отклањању.
Кључне речи: когнитивно ометање, ризично понашање, безбедност, возач

COGNITIVE DISТRACTION AS ONE OF THE MAIN
FACTORS OF RISK BEHAVIOR IN DRIVERS
Abstract: The human factor is statistically the most significant cause of traffic accidents, which is
why the complex phenomenon of risky behavior of drivers is of special interest for traffic safety.
Cognitive distraction is related to the risky behavior of the driver, which is any devotion of mental
and psychological attention to other internal and external stimuli that are not important for driving
and adapting to changing driving conditions. This paper presents the most common causes of
cognitive impairment, the effects they have on the ability of drivers, as well as measures that can be
taken to prevent their impact on traffic safety. It is hard to imagine that the causes of cognitive
distraction will ever be completely eliminated. However, given their great impact on causing
accidents, they deserve more space in educating drivers, raising awareness of their existence and
the effects on driving safety and the preventive measures that can be taken for their elimination.
Keywords: cognitive distraction, risk behavior, safety, drivers
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1. УВОД
Људски фактор представља статистички најзначајнији узрок саобраћајних незгода према
истраживањима која га идентификују као примарни узрок у преко 90% случајева ових
нежељених догађаја [1]. Због тога је понашање возача, било да су они професионални
возачи или аматери, предмет изучавања бројних истраживача који се баве безбедношћу
саобраћаја. Као феномен, понашање возача изузетно је сложено јер подразумева процесе
примања и тумачења огромног броја информација, активну пажњу, избор одговарајуће
реакције сходно процењеној ситуацији и на крају њено извршење, а све у стално измењивим
условима са ограниченим временом за деловање. Стога ће од квалитета понашања возача
зависити његова и безбедност других учесника у саобраћају.
Ризично понашање у вожњи обухвата бројне облике ситуационих понашања који се могу
довести у директну узрочно-последичну везу са неким врстама ометања. У ширем контексту
појам ометање често се поистовећује са појмом дистракције или непажње. Непажња код
возача представља тренутно или пролазно преусмеравање пажње са вожње на друге мисли,
објекте, активности, догађаје или особе. Према једној од бројних постојећих дефиниција
ометање као појам подразумева скретање пажње возача због чињенице да се возач
привремено фокусира на нешто (предмет, особу, задатак или догађај) што није у вези са
његовом вожњом, што последично смањује његову свест, способност одлучивања, и
перформансе, и доводи до већег ризика појаве корективних радњи, директних судара и
удеса [2]. Најчешћи облици ометања који узрокују саобраћајне незгоде су:
- Мултитаскинг - обављање више задатака истовремено. Возачи у овом случају поред
вожње обављају додатне задатке као што су телефонски разговори, пишу текстуалне
поруке, читају текст, тумаче мапе, прате видео приказ на неком уређају, шминкају се и сл.;
- Визуелно ометање. Може бити било какво скретање погледа са пута и других
активних учесника у саобраћају било да се односи на употребу телефона и других уређаја,
било да покушавају да прате рекламне поруке на билбордима или прате погледом особу која
им је позната или занимљива и сл.;
- Аудиторно ометање. Подразумева присуство звука у кабини возача који утиче на
могућност примећивања звучних сигнала других учесника у саобраћају као што је сирена
возила са првенством пролаза, или употреба трубе другог возача ради указивања на
могућност изазивања саобраћајне незгоде. Најчешће је последица прегласне музике или
обављања разговора телефоном или ношења слушалица од стране возача.
- Физичко ометање. Обухвата све врсте покрета који нису намењени управљању
возилом као што су померање руке или ноге са волана и других управљачких система ради
управљања другим уређајима, пресвлачења, конзумације хране и пића и сл.;
- Когнитивно ометање. Представља свако посвећивање менталне и психичке пажње
другим унутрашњим и спољашњим стимулусима који нису од значаја за управљање
возилом и прилогођавању променљивим условима кретања.
У ситуацијама када су возачи ометени, њихова пажња привремено је подељена између онога
што се често назива "примарни задатак" вожње и "секундарни задатак" који се не односи на
саму вожњу већ на додатне задатке које је возач себи наметнуо. Као резултат овакве
ситуације, пажња возача, његова способност одлучивања и саме психо-физичке
перформансе вожње су битно смањене. Ометање возача сматра се другачијим феноменом
од возачеве непажње или лоше пажње које могу бити узроковане другим факторима као
што су поспаност, утицај алкохола, лекова, психоактивних супстанци и сл. Ометање у
вожњи се догађа када нека врста одвлачења пажње заинтересује возача и возач пребацује
пажњу од задатка вожње.
Ометање пажње се јавља јер возач обавља додатни задатак и привремено се фокусира на
предмет, догађај или особу који се не односе на примарни задатак вожње.
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2.

КОГНИТИВНО ОМЕТАЊЕ ТОКОМ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ

Већина возача данас разуме основне принципе безбедности у вожњи од оних које
подразумевају употребу техничких помагала и придржавања условима на путу, до
чињенице да вожња у алкохолисаном стању као и ометање изазвано обављањем других
радњи које нису везане за управљање возилом знатно утичу на безбедност у саобраћају. Са
друге стране когнитивно ометање није фактор чијег су значаја возачи свесни нити се овом
феномену посвећује довољно важности како у њиховој обуци тако ни у јавности.
Најшире гледано когнитивно ометање је било шта што смањује возачеву посвећеност овом
задатку, а одиграва се на нивоу мисли, осећања, разговора, смањења пажње или било ког
менталног процеса који умањује пажњу и реакцију возача. У најчешће чиниоце који доводе
до когнитивног ометања спадају [3]:
- разговор са путницима у возилу,
- разговор путем средстава телекомуникације,
- емоционално снажна реакција на садржај који је емитован на радију,
- интеракција са децом која се налазе у возилу,
- читање и тумачење мапа, текста, билборда и сл,
- размишљање о догађајима који су претходили вожњи,
- преиспитивање ситуација и сопственог понашања у њима,
- сањарење,
- било која интензивна емоција од среће све до жаљења,
- фрустрације, бес и сл.
Разговор са путницима у возилу један је од класичних примера когнитивног ометања возача.
Како је пажња лимитирана количином информација које се могу обрадити [4] разговор
може бити активност која смањује брзину обраде других информација, као што је
правовремено уочавање и препознавање саобраћајних знакова или појава пешака на путу.
Разговор може имати посебно погубне ефекте уколико је реч о емоционално снажном
садржају. Са друге стране емоционално умерен и пријатан разговор може поспешити
будност код возача и спречити инцидентне ситуације.
Разговор путем мобилног телефона дефинитивно је најизучаванији пример когнитивног
ометања. Означава се као опасност за безбедно управљање возилом како због употребе руку
приликом баратања телефоном, што спада у физичко ометање, тако и због одвраћања пажње
возачу због садржаја разговора, што је когнитивно ометање. Хендсфри уређаји отклањају
опасност услед физичког ометања, али разговор преко оваквог помагала и даље утиче на
лимитирање возачеве пажње, односно не смањује дејство когнитивног ометања возача.
Релативно је мали број студија које се баве опасношћу која прети због слушања радио
уређаја током вожње. Овакве студије углавном се баве чињеницом да подешавање радија
захтева употребу руку и склањање погледа са правца кретања возила, што је опет врста
физичког и визуелног ометања. Друге студије указују на опасност коју представља снажан
звук из радио апарата који маскира звук мотора или трубе других возила, а употреба
слушалица у том смислу посебно је погубна. Чињеница је да емоционално снажна музика
или за возача узнемиравајућа информација саопштена преко радио пријемника могу да
доведу до когнитивног ометања. Ове врсте когнитивног ометања пре свега утичу на
смањење пажње возача, узнемирење, емоционалну напетост и дефинитивно смањују његове
способности безбедне вожње.
Интеракција са децом која се налазе у возилу релативно је чест узрок саобраћајних незгода.
Узнемирено дете представља природно приоритет за пажњу возача-родитеља и знатно
смањује његову когнитивну и сензорну способност. Возачи са децом-путницима су чешће
детектовани као непажљиви, али за њих је са друге стране ризично понашање било мање
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типично него за возаче без деце. Резултати су показали да су ове разлике у понашању
возача-родитеља биле очигледније код судара ван раскрсница него код судара на
раскрсници [5].
Читање мапа и текстова озбиљан је узрочник ризичног понашања возача. Како је дошло до
развоја огромног броја сложених саобраћајница праћење мапа приликом вожње постало је
императив. Уређаји за гласовно навођење возача смањују ризик ометања, тако што
искључују оне компоненте које се односе на физичко и визуелно ометање. Са друге стране
читање текста који се налази у одштампаном облику, са електронских уређаја или са
билборда поред пута представља озбиљну претњу како због скретања погледа са правца
кретања тако и због когнитивне обраде прочитаног текста. Мета анализа из 2014. показује
да куцање и читање текстуалних порука утиче на способност возача да адекватно усмере
пажњу на коловоз, реагују на важне догађаје у саобраћају, контролишу возило унутар траке
и одржавају брзину и кретање. Ова мета-анализа пружа конвергентне доказе да слање
порука угрожава безбедност возача, путника и других учесника у саобраћају [6].
Размишљање о догађајима који су претходили вожњи и преиспитивање ситуација и
сопственог понашања у њима је узрочник ометања са чистом когнитивном компонентом.
Овај је узрочник ризичног понашања возача веома тешко испитивати и доказати као
изазивача саобраћајне незгоде. Наше интерне мисли готово је немогуће искључити, а оне су
посебно јаке након емоционално изазовних ситуација. Такође су узрочник краткотрајног
стреса који посебно утиче на психо-физичку способности возача. Слична је ситуација и са
сањарењем, доживљавањем било које интензивне емоције, а посебно фрустрације и
незадовољства. Више студија о вожњи под емоционалним притиском показало је да
негативан утицај емоција изазива ризично и агресивно понашање које се може уочити
мерењем прекорачења брзине и губитком могућности правилног кретања унутар коловозне
траке [7]. Са друге стране, неколико студија је показало да емоционални стимуланси
побољшавају памћење због приоритетне пажње на ове ставке током процеса кодирања
информација [7].
3. ЕФЕКТИ КОГНИТИВНОГ ОМЕТАЊА НА СПОСОБНОСТ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ
Ефекти вожње у условима когнитивног ометања могу се поредити са оним у поспаном или
алкохолисаном стању. Одражавају се примарно на продужење реакционог времена тако да
је време потребно да се изведе одређена акција попут притискања кочнице услед уочавања
пешака на коловозу знатно дуже од уобичајеног. Значајан утицај имају на процену
ситуације, тако да она постаје погрешна и закаснела. На пример, возач са закашњењем
доноси одлуку о изласку са главног пута те је његова реакција закаснела и одражава се на
пресецање возила које се налази са његове стране или позади. Услед когнитивног ометања
ментална обрада информација које се примају путем чула такође је закаснела, продужена
или недовољно аналитична што се на крају поново манифестује кроз погрешну или
закаснелу реакцију. На пример, возач види саобраћајни знак који указује на сужење на путу,
али није свестан ове информације и њеног значења те повећаном брзином улази у ову
ситуацију услед чега нагло кочи, излеће са коловоза или пресеца друга возила.
Ометање током вожње може утицати на перформансе возача на неколико начина. Бројне
студије су показале да ометени возачи имају умањену контролу брзине, имају потешкоће у
одржавању одговарајуће путање кретања и путање између возила, повећавају сопствено
време реакције приликом реаговања на опасности, имају смањену способност да
перципирају стимулусе који долазе из периферног подручја видног поља. Могло би се
генерализовати да одвраћање пажње возача, дефинисано као скретање пажње на
компетитивну активност, смањује когнитивне ресурсе додељене самом задатку вожње [8].
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Когнитивно ометање дефинитивно може имати различит индивидуални утицај на поједине
возаче јер ће од њиховог возачког искуства и умешности, као и од њихових когнитивних,
сензорних и психичких способности зависити безбедна управљивост возилом у условима
когнитивног ометања. Тако ће мање искусни возачи бити склонији грешкама у управљању
возилом и тумачењу услова вожње од оних који имају веће возачко искуство или оних који
боље познају пут којим се крећу. Искусни возачи су генерално флексибилни и могу
прилагодити своје понашање везано за вожњу на начин који им омогућава да одговоре
активностима које нису повезане са њиховом вожњом. Ипак, ефекти когнитивног ометања
често трају много дуже него што то возачи претпостављају. Тако студија из Вашингтон
поста показује да након употребе хендсфри уређаја возачи у просеку имају продужен ефекат
когнитивног ометања који траје читавих 27 секунди. Узевши у обзир брзину којом се у том
моменту креће возило јасно је да је у питању прилично дуго растојање којим се возач креће
у оваквом стању [9].
Чарлтон и Старки су показали да многи возачи возе без пуне свесности и да вожња у
познатом окружењу повећава осетљивост на промене у карактеристикама пута повезане са
навођењем возила и доноси побољшане перформансе на задацима који нису директно
повезани са вожњом [10]. Мурер и Волрат су у свом истраживању утврдили да когнитивно
ометање негативно утиче на антиципацију понашања других возача у саобраћају, док
визуелна расејаност погоршава перцепцију и реакцију на неочекиване догађаје [11].
Интересантна студија изведена у Канади указала је на импликацију емоционалних чиниоца
когнитивног ометања на безбедност управљања возилом [12]. Тридесет учесника старости
од 18 до 30 година вршило је задатак вожње на симулатору док су наилазили на три
различите врсте емоционалних информација: неутралне речи, негативне емоционалне речи
и позитивне емоционалне речи. Студија је показала да су возачи на дужи временски период
скидали поглед са пута како би обрадили информације на билбордима са емотивним
порукама. Овај процес је утицао на њихову способност да остану на одређеној брзини, осим
што је поред тога утицао и на њихов положај у траци. Даље, налази сугеришу да билборди
са емоционално позитивним порукама имају и тренутне и дуготрајне ефекте на понашање у
вожњи и да заправо могу бити штетнији од ефеката билборда са негативним емоционалним
порукама.
4. ПРЕДУСЛОВИ ЗА СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА КОГНИТИВНОГ ОМЕТАЊА НА
ВОЗАЧЕ
У циљу отклaњања ризика у безбедности саобраћаја проузрокованих когнитивним
ометањем могу се применити две широке мере, а то су подизање свесности код учесника у
саобраћају и њихова едукација. Генерално, може се говорити о неопходности изградње
опште културе безбедности у саобраћају где би се посебна пажња посвећивала сегменту
утицаја когнитивног ометања на безбедност у саобраћају.
На ширем друштвеном плану изградња културе безбедне вожње подразумевала би:
- имплементацију политике тотално безбедне вожње засноване на научним доказима о
факторима који повећавају саобраћајне незгоде;
- едукацију возача која ће довести до подизања свести о утицају когнитивног ометања
и опасности до које доводи;
- изградњу система поверења и разумевања међу учесницима у саобраћају;
- увођење нових технологија.
Kонкретнe мерe које у овом смислу могу да предузму сами возачи обухватају низ
једноставних поступака као што су:
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- упозорење возача сапутницима да је његов примарни задатак безбедна вожња и да је
пуна посвећеност овом циљу условљена и њиховим понашањем током вожње. Ова се мера
посебно може примењивати код деце с обзиром да она од малих ногу морају да се уче
условима безбедног саобраћаја;
- самоподсећање возача да управља изузетно брзим возилом које може да га услед
когнитивног ометања озбиљно повреди, као и његове сапутнике. Возач мора да буде све
време свестан ове чињенице као и то да секунда менталног одсуства може да проузрокује
трајне и ненадокнадиве последице;
- склањање мобилног телефона и других уређеја за комуникацију у страну или њихово
искључивање све док се не стекну услови за заустављање ради њихове употребе;
- подешавање свих параметара на пратећим уређајима у аутомобилу непосредно пред
почетак вожње. Ово се посебно односи на клима уређај, радио, и сл.
- слушање тихе и смирујуће музике и говора током вожње;
- одржавање пуне пажње и концентрације током вожње све до доласка на жељену
адресу. Вредно је споменути да се огроман постотак саобраћајних несрећа догађа у
непосредној близини циљног места када возач почиње да своју менталну пажњу посвећује
предстојећим задацима које ће предузети након изласка из возила што умањује његову
пажњу.
Са друге стране путници у возилу могу са своје стране да:
- разговарају са возачем код кога примећују когнитивно ометање приликом вожње и
скрену му пажњу да се боље фокусира на вожњу;
- асистирају возачу у навигацији;
- предложе мере за уклањање сметњи за вожњу.
Тешко је замислива ситуација у којој је могуће елиминисати у потпуности све факторе
когнитивног ометања поготову код савременог човека који је у непрестаној журби, са
ограниченим могућностима деловања и бројним бригама и проблемима којих се тешко
ослобађа. За већину возача вожња је само пребацивање са једне на другу тачку како би се
обавиле бројне активности. Ипак, ове чињенице иако прилично лимитирају успех у
превенцији когнитивног ометања нису и апсолутне препреке за напредак у овој области.
5. ЗАКЉУЧАК
Последњих је година уочљив напредак у посвећивању пажње ризичном понашању возача
које утиче на безбедност саобраћаја. Когнитивно ометање представља посебну групу
узрочника ризичног понашања код возача који су везани за менталну и емоционалну
активност возача која није примарно везана за саму вожњу већ су од самог возача или
његове околине наметнуте. Нажалост ови се узрочници прилично занемарују с обзиром на
тешкоће у њиховом утврђивању, мерењу и контролисању. Тешко је замисливо да ће они
икада у потпуности бити отклоњени, али с обзиром на њихов утицај на изазивање
саобраћајних незгода заслужују више простора у едукацији возача, подизању свести о
њиховом постојању и ефектима на безбедност вожње и превентивним мерама које се могу
предузети на њиховом отклањању.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОСТОРНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У САОБРАЋАЈУ
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Апстракт: Саобраћаjне незгоде су главни узрок смрти у многим земљама. Добро је позната
чињеница да је највећи део саобраћајних незгода узрокован различитим типовима људских
фактора. Кршење саобраћајних правила представља значајан сегмент људског фактора који
доприноси повећаном ризику настанка незгода. Савремене технологије имају вишеструку
улогу у контроли саобраћаја. Њихова примарна улога је безбедније учешће људи у саобраћају,
у смислу смањења броја саобраћајних незгода, ублажавања тежине незгода, смањења броја
погинулих на путевима и повређених. Системи аутоматске принуде у саобраћају последњих
година представљају део концепта управљања безбедношћу саобраћаја, путем јасно
дефинисаног програма примене. Један од кључних елемената ефикасности примене програма
аутоматске принуде је њихово просторно позиционирање у саобраћају. У раду су
систематизовани основни критеријуми за позиционирање система аутоматске принуде у
саобраћају.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, системи аутоматске принуде, позиционирање.

CRITERIA FOR SPATIAL POSITIONING OF THE AUTOMATED
TRAFFIC ENFORCEMENT SYSTEM
Abstract: Road accidents are the leading cause of death in many countries. It is a well-known fact
that most traffic accidents are caused by different types of human factors. Violation of traffic rules is
a significant segment of the human factor that contributes to the increased risk of road accidents.
Modern technologies have a multiple role in traffic enforcement. Their primary role is safer
participation of people in traffic, in terms of reducing the number of road accidents, mitigating the
severity of accidents, reducing the number of deaths and injuries. In recent years, automated traffic
enforcement system have been part of the concept of traffic safety management, through a clearly
defined implementation program. One of the key elements of the efficiency of the application of
automated traffic enforcement system programs is their spatial positioning in traffic. The paper
systematizes the basic criteria for positioning of the automated traffic enforcement system.
Key words: road safety, automated traffic enforcement system, positioning.
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1. УВОД
Свако одступање од саобраћајних прописа и моралних принципа у односу са другим
учесницима у саобраћају представља ризично понашање. Истраживања су показала јаку
повезаност измећу ризичног понашања и учешћа у саобраћајним незгодама. [1, 2].
Да би се предупредило ризично понашање у саобраћају на глобалном нивоу се посеже за
применом савремене технологије у принуди саобраћајних прописа. Уређаји за аутоматску
принуду имају потенцијал за смањење нивоа ризичног понашања и могу бити ефикасно и
делотворно средство за откривање и одвраћање саобраћајних преступника. Коришћење ових
уређаја постаје све популарније, у многим земљама, као алтернатива за традиционалне методе
у процесу спровођења принуде. Ротенгатер [3] је описао неколико начина на које системи
аутоматске принуде могу допринети ефективности и ефикасности безбедности саобраћаја: (1)
повећавају могућност откривања када се начини прекршај (у теорији вероватноћа откривања
може бити једнака јединици) без потребе за додатним полицијским ресурсима; (2) могу
значајно повећати ниво одвраћања јер возачи брзо „науче“, непосредним опажањем и услед
пропратног публицитета, да је повећана вероватноћа откривања, ако се крше прописи; (3)
повећавају количину и важност информација као и могућност пружања повратних
информација возачима, и тиме се може постићи да дође до смањења вероватноће да ће доћи
до прекршаја; (4) могу да пруже дефинитиван доказ да је дошло до прекршаја, што може
повећати „регуларност“ и „објективност“ контроле.
Предмет рада је систем аутоматске принуде у саобраћају. Циљ рада је дефинисање
критеријума за просторно позиционирање система аутоматске принуде у саобраћају.
2. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У САОБРАЋАЈУ
Уређаји за аутоматско спровођење принуде, са својим бројним могућностима имплементације,
показују висок ниво продуктивности, утицаја на понашање возача и представљају потенцијал
за смањење броја саобраћајних незгода. То може бити врло исплативо у свеобухватном
процесу принуде, чак узимајући у обзир и напоре као и ниво ресурса који се морају
ангажовати.
Примена система аутоматске принуде у саобраћају у односу на традиционалне методе принуде
има следеће предности:
• Висока стопа откривања прекршаја. Систем може открити и снимити више прекршаја по
минути. Ово може да пружи снажан одвраћајући ефекат повећањем перципиране
вероватноће возача да ће бити евидентиран због чињења прекршаја.
• Физичка сигурност оператера и возача. Систем може функционисати на локацијама где
су обуставе саобраћаја на путевима опасне или неизводљиве и где су саобраћајни услови
небезбедни за улазак полицијских возила у саобраћајни ток и заустављање сумњивих
прекршиоца. Са овим системом обично не постоји потрага за возилом или сукоб са
возачима. Такође, може да смањи појаву загушења у саобраћају због ометања возача
услед заустављања саобраћаја на путу.
• Праведност рада. Прекршаји су евидентирани за сва возила која прекорачују границе
прописа.
• Ефикасно коришћење ресурса. Систем може да делује као „мултипликатор моћи“,
појачавајући ограничен утицај особља и ресурса за спровођење принуде.
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Добро припремљен програм - укључујући јасан, добро дефинисан процес заједно са јасно
дефинисаном регулативом и процедурама - од почетка може повећати ефективност,
обезбедити прихватање јавности и побољшати успех на дуге стазе програма система
аутоматске принуде у саобраћају.
Уважавајући различите специфичности, не постоји општа формула која задовољава одређене
потребе и карактеристике сваке надлежности, тако да заједничке фазе у успешним програмима
подразумевају:
• Фаза 1: Идентификовати проблем безбедности саобраћаја и одредити да ли су системи
прунуде добро решење;
• Фаза 2: Идентификовати и обезбедити подршку значајних субјеката;
• Фаза 3: Дефинисати циљеве програма;
• Фаза 4: Оценити значај и одабрати локације примене;
• Фаза 5: Започети свестрану кампању упознавања јавности пре почетка програма и
наставити кроз рад програма;
• Фаза 6: Решити законске потребе;
• Фаза 7: Одабрати систем и произвођаче засновано на циљевима, приоритетима и
средствима;
• Фаза 8: Применити програм користећи најбољу праксу;
• Фаза 9: Предвидети, имати у виду и отклонити бригу јавности;
• Фаза 10: Оценити значај и контролисати ефикасност програма.
Једна од најзначајнијих фаза ефикасности примене програма је избор локација за
позиционирање система у саобраћају.
3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОСТОРНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ СИСТЕМА
АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У САОБРАЋАЈУ
3.1 Уводне напомене
Избор локације система аутоматске принуде је можда од пресудног значаја за ефикасност
примене програма. Постављање камера се јасно заснива на резултатима везаним за безбедност
у саобраћају. Иако одређивање места може бити побољшано да оптимизује ове резултате,
критеријуми за расподелу који се користе за идентификацију и одобрење места имају јасно
оправдање зашто је систем постављен баш на том месту.
Не постоји довољно истраживачких доказа око тога како расподелити ограничен број система
аутоматске принуде да би се постигли оптимални резултати безбедности саобраћаја. Да би
допринеле овим доказима, одлуке о постављању треба да буду процењене као део трајног
програма процене. Међутим, пре него што процени утицај одлука о одређивању места,
програм процене треба прво да се фокусира на прикупљању више информација о
ефективности коришћења система на различитим врстама путева, различитим
микролокацијама на путевима и сл.
3.2 Врсте фактора
У земљама са дугогодишњим искуством примене система аутоматске принуде у саобраћају
развијене су процедуре при одређивању локација за постављање камера. Досадашња
истраживања [1, 2] су резултoвала следећим налазима:
• критеријуми за одређивање места система аутоматске принуде се јасно заснивају на
ризику од незгода, тако да се све одлуке осврћу на ове критеријуме.
• одабир места систематски даје приоритет раскрсницама.
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Критеријуми за одабир места (Табела 1) су на високом нивоу и обезбеђују чврст основ за све
одлуке. Они не рангирају потенцијална места, што би вероватно помогло приликом оптималне
расподеле ограничених ресурса система аутоматске принуде.
Тренутно не постоји систематски начин којим би се одредио приоритет код потенцијалних
места. Без систематског начина одређивања приоритета између конкурентских места, од којих
сви испуњавају критеријуме, тешко је одредити да ли ће одлуке о постављању система на
једном од тих места уместо на другом оптимизовати исходе са ограниченим ресурсима.
Табела 1. Критеријуми за одабир места за постављање система аутоматске принуде
Извор: сопствено

Анализа везе са ризиком од незгоде или
његовом тежином
Историјат
Број незгода на
Постоје локације које имају већи број незгода
тешких
одређеној локацији који
од других и где незгоде имају нешто
саобраћајних
су довели до смртних
озбиљнији исход. Оне се могу
незгода
случајева или тешких
идентификовати анализом статистике
телесних повреда током
незгода. Ови трендови се могу користити
3 године.
ради предвиђања будућих незгода.
Понашање
Извештаји полиције и
Истраживања су показала да је прекорачење
возача
други подаци о
брзине чврсто повезано са вероватноћом и
понашању возача, попут тежином незгоде. Овај критеријум омогућава
прекорачења брзине на
доносиоцима одлука да поставе систем на
одређеној локацији.
одређену локацију, где је понашање возача
идентификовано као ризично и повећава
вероватноћу настанка незгоде.
Општа
Процена да ли место има
Иако неке локације немају статистику
погодност
постојеће системе за
незгода или високу вероватноћу таквог
локације и
безбедност саобраћаја,
догађаја, исход незгоде на тој одређеној
фактор
близине школа или
локацији може бити катастрофалан. На
ризика
других установа,
пример, ако би се десила незгода у тунелу,
коришћење раскрсница она би вероватно обухватила већи број возила
од стране пешака, као и док би приступ хитној помоћи био ограничен.
да ли постоји могућност
Слично томе, иако су аутопутеви добро
значајно великих брзина
пројектовани, велика густина саобраћаја и
кретања или тешких
велике брзине повећавају могућу тежину
незгода.
незгоде. Поред тога, одређене групе учесника
на путу су посебно рањиве, укључујући
пешаке и децу у зонама школа. Управљање
брзином на локацијама где су ове групе
уобичајене је од кључне важности.
Капацитет
Процена да ли је
Геометрија неких путних система и
пута
локација повезана са
повезаност са другим путевима може
другим путним
омогућити неким учесницима у саобраћају да
системима који могу
у већој мери прекораче ограничење брзине.
бити са великим
Ово је посебно случај код аутопутева. Слично
брзинама, узимајући у
критеријуму „понашања возача“, овај
обзир врсту пута и број
критеријум омогућава постављање система
саобраћајних трака.
на локацијама које немају статистику незгода,
али код којих постоји доказ о већој
вероватноћи настанка незгоде.
Критеријум

Опис
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3.3 Врсте критеријума
На основу досадашње најбоље праксе рада, могу се издвојити следећи критеријуми:
• Критеријуми безбедности саобраћаја сматрају су најважнијом основом за избор локација
аутоматских система принуде у саобраћају, пре свега историја саобраћајних незгода на
локацијама кандидата. У разматрању историје незгода:
− Саобраћајне незгоде са погинулим и тешким повредама су најважнији, али такође
треба укључити и саобраћајне незгоде са лаким повредама и материјалном штетом,
јер су показатељ проблема безбедности саобраћаја на локацији и пружају ширу базу
из које се могу извести поузданији закључци о карактеристикама локације.
− Коришћењем саобраћајних незгода требало би размотрити релативне социјалне
трошкове сваке врсте незгода као потенцијално пондерисање како би се дао укупни
безбедносни учинак за локације на свим нивоима озбиљности незгода.
− Све саобраћајне незгоде на локацији треба да се сматрају примарном мером.
Секундарно, могу се узети у обзир циљне врсте незгода релевантне за тип система
(за раскрснице то су бочни судари, а за деонице незгоде у вези са брзином), ако је на
располагању довољан број незгода за смислену анализу.
− Историја незгода мора бити довољно дугачка да пружи снажне доказе о
безбедносним перформансама локације. Морају се испитати два временска периода,
новија историја (до 5 година) и дугорочнија историја (до 10 година) да би се
утврдило да ли је локација доследан проблем или је проблем у настајању или у
порасту. Просечно рангирање током периода од 5 и 10 година може се комбиновати
да би се добио укупни скор.
− Географски критеријуми дефинисани за локације које су рангиране треба да дају
информације према врсти камере и доказима о њеном подручју утицаја.
- За камере на раскрсници то су незгоде на раскрсници.
- За камере на деоницама незгоде унутар 2 km.
• У складу са приступом безбедног система управљања безбедношћу саобраћаја,
предвиђени економски резултати нису виђени као примарни критеријум за избор
локације система. Уместо тога, идентификовано је да периодично треба вршити анализу
расподеле ресурса, како би се идентификовао ниво улагања загарантован у програму као
целини и биланс улагања између врста система. Локације тада треба рангирати према
типовима система и третирати их према редоследу до нивоа финансирања доступног за
сваку врсту система.
• Такође су идентификовани секундарни критеријуми за избор места како би се побољшао
примарни поредак на локацијама сличног примарног ранга, укључујући:
− зоне школа,
− податке од полиције,
− пријаве грађана,
− податке о прекорачењу брзине и кршење осталих прописа и
− обим и структуру саобраћаја.
Бројне друге оперативне критеријуме треба узети у разматрање:
• Консултације са другим заинтересованим субјектима, да се утврди да ли постоје неки
други планирани радови или друге мере за смањење ризика незгода и њихових
последица;
• Планирани будући радови на путевима који могу резултовати прекидима у раду или
великим трошковима враћања система у рад.
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• Процена локације заснована на техничким/оперативним захтевима, укључујући
доступност локације и услове на путу процењујући где се систем може налазити,
укључујући:
− Приступачност напајању.
− Оптимизација ласерских система.
− Приступачност тимовима за поправку и одржавање система.
− Одговарајућу геометрију пута и близину приступних тачака.
− Тешкоће у вршењу принуде на локацији.
4. ЗАКЉУЧАК
Рад на побољшању безбедности саобраћаја има шири друштвени значај и представља у
крајњој линији побољшање квалитета живота савременог човека. Сaобраћајна принуда, као
део савременог концепта управљања безбедношћу саобраћаја, је дефинисанa као подручје
активности усмерених на превентивну контролу понашања учесника у саобраћају, а поготово
возача, и убедљиве казнене мере у циљу да се омогући безбедно и ефикасно одвијање
саобраћаја.
Локације примене система аутоматске принуде у саобраћају се селектују и бирају углавном на
основу саобраћајних незгода, података о прекршајима, као и пријавама грађана. Доносиоци
одлука морају да одреде да ли су постојећи делови пута и путне опреме добри или треба да
буду кориговани. Треба такође одредити да ли су карактеристике коловоза и саобраћајног и
амбијенталног окружења добре за конструкцију и инсталацију система принуде.
ЗАХВАЛНОСТ: Ово истраживање (овај рад) је подржан(о) од стране Покрајинског
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине кроз
пројекат број 142-451-2690/2021-01/02 "Развој просторно заснованог интелигентног система
управљања безбедношћу саобраћаја".

ЛИТЕРАТУРА
[1] Parker, D., Reason, J.T., Manstead, A.S.R., Stradling, S. Driving errors, driving violations and accident
involvement. Ergonomics 39 (1995), 1036-1048.
[2] Taylor, M.C., Lynam, D.A., Baruya, A. The effect of drivers’ speed on the frequency of road accidents.
TRL Report TRL421. TRL Limited, Wokingham, (2000)
[3] Rothengatter, T. Automatic policing and information systems. In: Enforcement and rewarding: strategies
and effects, Proceedings of the International Road Safety Symposium in Copenhagen, Denmark,
September 19-21,1990, p. 60-64.
[4] Gains, A., Nordstrom, M., Heydecker, B.G., Shrewsbury, J. The national safety camera programme:
Four-year evaluation report. Department for Transport: London, (2005)
[5] Newstead, S. Evaluation of the crash effects of the Queensland speed camera program in the year 2007,
Monash University Accident Research Centre, Consultancy report, (2009)
[6] Factor, R., Kaplan-Harel, G., Turgeman, R., & Perry, S. Overcoming the benchmark problem in
estimating bias in traffic enforcement: the use of automatic traffic enforcement cameras. Journal of
Experimental Criminology, 17(2) (2021), 217-237.

260

TYPICAL ROAD SAFETY RISKS AND INFRASTRUCTURE DEFFICIENCES
IDENTIFIED DURING BLACK SPOT MANAGEMENT IN SERBIA
Dejan Jovanov1, Academy of Applied Technical Studies Belgrade
Miloš Mijajlović2, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade
Nikola Topalović3, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade
Kosta Jovanov4, SARSA – Serbian Association of Road Safety Auditors

Abstract: Black Spot Management (BSM) is one of oldest road safety infrastructure procedures
(tools) aiming at improvement of road safety at specific – high risk locations. In Serbia BSM
procedure is specified within the Law on roads and Rulebook on the method of identifying high risk
road sections and identifying and ranking dangerous locations, on the composition of a risk mapping
expert team and conditions to be fulfilled by the members of that team. In accordance with mention
legal regulations number of black spots have been identified and analysed. From such, even limited
by number analysis, typical road safety risks, infrastructure deficiencies and remedy measures has
been identified and collected together.
This paper presents collected key findings form undertaken analysis such as: common road safety
risks, relevant illustrations of infrastructure deficiencies (real pictures) from black spot locations and
proposed remedy measures.
Keywords: Road Safety Risks, Infrastructure Deficiencies, Black Spot Management, Remedy
Measures
1. INTRODUCTION
According to the Report of World Health Organization (WHO, 2021) approximately 1,3 million
people die each year as a result of road traffic crashes. This means that approximately 3600 people
die each day as a result of road traffic crashes. Additionally, between 20 and 50 million more people
suffer non-fatal injuries, with many incurring a disability as a result of their injury.
The exact place and time of a traffic accident cannot be reliably predicted, however, the spatial
analysis of traffic accidents can indicate the places of accumulation of traffic accidents. These places
are usually named "black spots". The term black spot is not unified, there are several different
definitions of black spots in usage Internationally. Black Spot is a location which has a higher
expected number of crashes than similar locations, as a result of local risk factors (Elvik, 2008) [6].
Black Spot is a location which has a higher expected risk of crashes than similar locations, as a result
of local risk factors (Nešić, 2015) [3].
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Criteria for identifying location as a black spot in most cases refer to the number of accidents or the
consequences of accidents, or a quantity that takes into consideration both (e.g. crash weight index),
length of the road and the time period for which observation is performed.
Black Spot Management (BSM) is one of the first road safety tools used for improving the dangerous
locations and sections on roads. Despite many years of black spot improvement work, experience
from developed and developing countries shows that BSM is still a highly effective and cost effective
engineering tool in order to improve the safety of roads.
The identification, analysis and treatment of Black Spots is a well proven method for reducing the
number and severity of crashes on the road network. Low cost remedial treatments can offer first year
rates of return of several hundred percent and black spot treatments are amongst the most costbeneficial investments a Road Authority can undertake.
2. BSM IN LEGISLATION
With its Directive of the European Parliament and the Council of Europe no. 2008/96/EC (amended
with 1936/2019) [2] on the safety management of road infrastructure, the European Union has
adopted a clear decision on measures for increasing road safety. The Directive aims with a common
approach to contribute achieving a high level of safety on the EU's roads and allow the integration of
aspects of safety in all phases of implementation of infrastructure projects using available resources
for the implementation and maintenance of roads. With Directive 2008/96/EC and its amendment,
the European Union made a package of methodology and measures to improve road safety, the most
important are:
• Road Safety Impact Assessment (RIA),
• Road safety audit for the design stages of roads (RSA),
• Road Assessment Program (RAP, ERAP, IRAP),
• Road safety inspections for existing roads (RSI),
• Safety ranking and management of the road network in operation, including
management of high risks road sections (BSM),
• In-depth crash analysis (IDS),
• Network Safety Management (NSM).

Figure 1. The BSM as part of the Road Safety Management
Source: Road Safety Audit Manual, SEETO, 2009 [4]

It can be easily seen from Figure 1. that BSM represents re-active procedure that should be undertaken
on existing roads. The output of BSM is normally a proposal of countermeasures which will decrease
the risk of crashes and accident consequences at the treated locations.
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In Serbia, these tools are defined by the Law on Roads. According to the Law on Roads, the state
road manager must provide risk mapping projects, at least once in a period of three years, to determine
locations of highest risk (Risk Mapping), that is projects for identification and ranking of Black Spots.
The municipal road manager must provide risk mapping projects and black spots identification and
ranking projects, at least once in a period of five years. For the most risky locations, road manager is
obliged to examine in detail problems of traffic safety and measures which will decrease the risk of
crashes at the treated locations.
According to the Rulebook on the method of identifying high risk road sections and identifying and
ranking dangerous locations, on the composition of a risk mapping expert team and conditions to be
fulfilled by the members of that team, potential Black Spot is any location on a road with a maximum
length of 300 meters in the settlement, that is with a maximum length of 1000 meters on the road
outside the settlement, at which at least one fatal crashes have been recorded during the last three
years and at which crash weight index is higher than the limit value of crash weight index – k, during
the last three years. Based on the results of risk mapping, i.e. identification and ranking of Black
Spots, the public road manager must prepare a Report on risks on the roads that he manages. Expert
team for implementation risk mapping tools, that is identification and ranking of Black Spots consists
at least two members, of which one is a team leader. At least one member of expert team shall be
licences auditor or inspector.
3. BLACK SPOTS ANALYSIS
Within the recent EU Improving traffic Safety Project in Serbia (2019-2022), BSM was conducted
on 10 most dangerous black spots. The results of BS identification on State roads had identified 50
(fifty) dangerous sites from which the 10 (ten) most dangerous "BS - black spots" on State roads were
singled out. Classification of most dangerous black spots are based on crash weight index which
represents every Black Spot with one unique number. Weight indices are based on the costs of crashes
suggested by World Road Association (PIARC) [1] and as follows:
• crash with minor (slight) physical injuries should be multiplied by the weight index of 1,
• crash with serious physical injuries should be multiplied by the weight index of 10 and
• crash with fatalities should be multiplied by weight index 85.
After detailed analysis of 10 most dangerous sites on State roads in Serbia, even withs modest number
of analyzed cases, the following typical locations can be pointed out, as more dangerous than others:
• Road passing through towns,
• Intersections,
• Dangerous curves and
• Bridge.
Within this paper authors try to summarize some of key findings regarding safety deficiencies that
have been identified during the implementation of BSM.
3.1. Road passing through towns
Typical problems: The part of the road that passes through the towns is a place of increased risk for
several reasons, one of which is frequent speeding. Speeding is caused by the absence of physical
(cross section) differences between the part of the road that passed outside the towns and the part of
the road that passes through towns (width of the road, i.e. the width of traffic lanes is unchanged, lack
of calming measures etc.). In addition, there is mixed traffic composition on the part of the road that
passes through the towns.
The presence of pedestrians on the part of the road that passes through the towns further increases the
danger of these locations. The absence of construction of pedestrian foot pass and crossing help can
263

affect the occurrence of fatal traffic accidents. There are many intersections and too many access
roads on the part of the road that passes through the towns. Along the state road that passes through
the towns there are a large number of street markets. A large number of attraction facilities on the
passage of the road through the town affects the emergence of vehicle illegal parking. Street markets,
intersections, many access roads and illegal parking of vehicle effect on reduced (insufficient)
visibility and increased number of traffic accidents.
Examples of problems on black spots:

Figure 2. Mixed traffic on the part of the road
that passes through town, high speeds and too
many access roads

Figure 3. Mixed traffic, sudden speed changes
and serious conflicts

Expected accidents: Pedestrian crossing the street outside a junction, Pedestrians crossing street at
a junction, Pedestrians in the road, At least two vehicles - same direction - rear end collisions, At least
two vehicles - same direction - entering traffic, Hitting parked vehicles right (left) side of the road,
Single vehicle accidents – others, etc.
Possible solutions (Remedy measures): making of city (village) entrance island (roundabouts), road
narrowing within urban areas, access control (closing of illegal access roads), separation of shoulders
by barriers, traffic calming (signs, physical obstruction, road surface and larger schemes),
construction of foot pass, construction of pedestrian crossing help, new signing and marking,
installation of artificial lighting, add specific (un-standard) signs etc.
3.2. Intersections
Typical problems: Intersections are places with more points of conflict. Well-designed intersections
can reduce the number of conflicting points and improve visibility, while bad designed intersections
can increase the number of conflicting points and reduce visibility. There are several types of un-safe
intersections, however one of the most dangerous type is so called “Y” type intersection. The main
disadvantage of "Y" type of intersection is insufficient visibility. Intersections that are in curves with
inadequate signing and marking are especially dangerous and represent potential black spots. One of
the main problems at dangerous intersections is the visibility and lack of signs and markings that will
warn drivers of a dangerous location and allow them to adjust their behavior (speed) to road
conditions.
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Examples of problems on black spots:

Figure 5. Unsafe “Y” type of intersection

Figure 4. Intersection without any sign or mark

Expected accidents: At least two vehicles - same road - opposite direction - turning left (right) in
front of other vehicle, At least two vehicles - crossing (no turning) – different, At least two vehicles
- head on collision in general, At least two vehicles - same direction - entering traffic, At least two
vehicles - opposite direction no turning – others, etc.
Possible solutions (Remedy measures): reconstruction of intersection usually inti typical "T" type
of intersection, adding of channelization islands, improving of visibility..., improving of signings and
markings (clear wait and right of way), installation of artificial lighting, add specific (un-standard)
signs etc.
3.3. Dangerous curves
Typical problems: Curves are dangerous places due to the change of direction of the vehicle. Main
problems that occur on dangerous curves are the existence of inadequately signed and marked
horizontal curve with too small radius for the road range after a long direction. If there is no
adequately signs and marks of the curve, the direction of the road encourages drivers to drive at higher
speeds. Entering the curve at higher speeds leads to the transition of the vehicle into the traffic lane
intended for the movement of vehicles from the opposite direction or to the departure of the vehicle
from the road. Unmaintained vegetation and physical barriers on the inner side of the horizontal curve
affect reduced visibility. Reduced visibility can affect the impossibility of mutual observation of
traffic participants and the occurrence of different types of accidents.
Examples of problems on black spots:

Figure 6. Sharp curve ("S" curve) with small
radius, high speed limit (80km/h) and without
necessary signing and marking

Figure 7. Sharp curve after long direction
without protective fence and trees on the inner
side of curve that reduce visibility
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Expected accidents: Single vehicle accidents in a bend - going either side of the road, At least two
vehicles - head on collisions in general, At least two vehicles - same direction - rear end collisions, etc.
Possible solutions (Remedy measures): improving of geometry (increase the curve radius if
necessary, of cross fall), improving of visibility (signings and markings, adding of rumble strips, etc.),
additional vertical signalization (warning signs, chevron signs), add built-in asphalt markers, add
guardrails, add specific (un-standard) signs etc.
3.4. Bridges
Typical problems: Bridges are structures that are often placed on the road alignment between two
horizontal curves. The existence of horizontal curves before and after bridges affects the lack of
visibility and forces driver to slow down. Additionally, vegetation on the inner side of the curve can
reduce visibility. Problems that often occur on bridges are related to road surface damages, slippery
road and bad drainage system. In addition, high humidity caused by the water bellow can lead to icy
roads at winter time. Damage to the pavement can also affect the retention of water on the pavement,
creating a slippery pavement surface. If the drainage system is bad, water is retained on the road,
which poses a danger to drivers. Another important shortcoming is the lack of traffic signals that
would warn the driver of the danger in a timely manner. Based on the signalization, the driver could
adjust his speed to the road conditions and safely overcome the dangerous section.
Examples of problems on black spots:

Figure 8. Damaged pavement on the bridge

Figure 9. Water retention on the road surface

Expected accidents: At least two vehicles - head on collision in general, At least two vehicles - same
direction - rear end collisions, Single vehicle accidents in a bend - going either side of the road, Single
vehicle accidents – others, etc.
Possible solutions (Remedy measures): improving of signings and markings, additional vertical
signalization that uses variable message symbols in combination with weather information stations,
adding of built in asphalt markers, adding of specific (un-standard) signs, clean the drainage system
and clean the bridge expansion joints, renew the road curtain etc.
Apart from typical dangerous places (Black Spots), there are usually a few systemic deficiencies of
active and passive road safety, such as:
• low quality of used signings and markings,
• low quality of passive road elements (guardrails are not in accordance with road range or not
made upon adequate specification EN 1317),
• large number of commercial activities and stalls are too close to the state roads, especially on
the sections of roads where they pass through populated places (cities),
• significant number of unregulated (illegal) access roads, etc.
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It can be concluded that in almost all locations, there is a lack of signings and markings, to provide
adequate guidance and information to its driver, as well as missing guardrails to protect them even if
they make a mistake. One suggestion could be, that all identified Black Spots should be marked with
non-standard traffic signs that shall be placed just for limited time until Road Authorities implement
remedy measures. With this, the dangerous locations will be easily recognized by road users (mostly
drivers), and they will adjust their behaviour (speed) to road conditions.
4. CONCLUSION
Understanding the most typical occasion, which generates so called "Black Spots", is as important as
desire to be active and to prevent them. The causes of Black Spots could be removed in the design
phase, construction works and road maintenance.
It is necessary to continue research on increased risk locations, analyze all the circumstances under
which accidents occur in order to determine the cause of accidents, and further action by adequate
measures to reduce the risk at these locations.
This paper make case on moderate number of BSM examples (10 Reports) and it can be the starting
point for further research of Black Spots in Serbia.
The main reason for preparing of this paper was to highlight and help researchers and practicians to
recognize typical infrastructures problems and safety deficiencies on dangerous sites that can lead to
the Black Spots. Also, in the long term, such accumulates knowledge about typical safety deficiencies
on dangerous sites can help lead to the improvement of road design standards.
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MOST COMMON ROAD SAFETY INFRASTRUCTURE DEFICIENCIES
IDENTIFIED WITHIN IMPLEMENTATION OF
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Abstract: Within the paper some of most common road safety infrastructure deficiencies identified
within recently undertaken Road Safety Inspections in Serbia have been collected together. In Serbia,
Road Safety Inspection (RSI) and Road Safety Audit (RSA) are obligatory procedures aiming at
improvement of infrastructure road safety.
Identified most common road safety infrastructure deficiencies have been classified and presented
within 8 different chapters (1. Road Function, 2. Cross Section, 3. Alignment, 4. Intersections, 5.
Public and private services, 6. Vulnerable Road user needs, 7. Traffic signing, marking and light and
8. Roadside features and passive safety installations), based on PIARC (World Road Association)
approach used for implementation of RSI and RSA procedures.
Paper puts additional light to collected common road safety problems with relevant illustrations (real
pictures) that can be of practical use to future Road Safety Inspectors, as well as to Road Managers.
Keywords: Infrastructure Road Safety Deficiencies, Road Safety Inspection
1. INTRODUCTION
Road Safety Audit (RSA) and Road Safety Inspection (RSI) have been recognized as one of the most
effective engineering procedures for improving of road safety. RSA/RSI are highly efficient and costeffective engineering tools for improvement of safety on roads, because it is much cheaper to identify
road safety deficiencies in the process of design than later after construction is completed and
accidents start to happen. Actually, RSA/RSI are among the most cost-effective investments that
Road Managers can undertake.
With its EU Directive No. 96/2008 (amended with 1936/2019) [2] on road infrastructure safety
management, the European Union (EU) made a clear decision that usage of mentioned procedures
will be extended from initial Trans-European Road Network to all important National roads, as well
as to all roads financed by EU (IFIs) funding.
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In Serbia, these tools are defined by the Law on Roads, in a way that the RSI is an independent,
formal and systematic inspection of the elements of the existing road from the aspect of traffic safety.
According to the Law on Roads, the public road manager must provide periodic and targeted safety
checks. Periodic traffic safety inspections are conducted on state roads of the first order, at least once
in a period of five years, while targeted inspections are conducted on the highest risk sections,
according to the road and street risk map.
Within the recent EU Road Safety Oriented Project in Serbia (2019-2022), RSI was conducted on 10
most risky road sections. Within this paper authors try to summarize some of key findings regarding
road safety deficiencies that have been identified during the implementation of RSIs. The paper
follows the PIARC RSA/RSI approach [1 & 8] and classifies identified road safety deficiencies into
8 broad groups or categories with an idea to provide support to future inspectors as well as to Road
Managers.
2. TYPICAL ROAD SAFETY ENGINEERING DEFICIENCES
In the following sub-chapters of the paper, typical shortcomings (problems) of road safety are
presented together with small introduction (background) of problem, illustrations of unsafe situations
(real pictures) and estimates of expected accidents that may occur in such places.
2.1 Road Function
- Positions of signs "settlement" and "end of the settlement" (III-24 and III-24.1)
Typical Problems: The section serves both transit and local movements. The speed limit on the
section is mostly up to 80 km/h. On the part of the road that passes through the settlements, the speed
is limited to 50 km/h or 30 km/h in the school zone. Since the settlements have expanded linearly
along the road over time, the positions of signs III-24 and III-24.1 do not correspond to the actual
situation. The real situation is such that drivers are given information by traffic signals that they have
left the settlement and that they can move at a speed of 80 km/h, which corresponds to the general
speed limit, although there are more residential and service facilities along the road. This situation
can confuse the driver because it gives him information that he is outside the settlement, and in the
real situation the road still stretches through the settlement where we have a frequent occurrence of
pedestrians on the road due to undeveloped pedestrian infrastructure along the road. The appearance
of pedestrians is especially dangerous in night driving conditions because there is mostly no public
lighting.
Examples of unsafe designs:

Figure 1. Completion of the settlement

Figure 2. Occurrence of pedestrians on the road
outside the settlement

Expected accidents: Pedestrians crossing street outside a junction; Pedestrians in the road; At least
two vehicles - same direction - rear end collisions; At least two vehicles - head on collision in general;
At least two vehicles - same road - opposite direction - turning left (right) in front of other vehicle,
etc.
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2.2 Cross Section
- Types of cross profiles (Width of the road)
Typical Problems: A cross section will normally consist of the carriageway, shoulders or kerbs,
drainage features, and earthwork profiles. It may also include facilities for pedestrians, cyclists or
other special user groups. There is some evidence to suggest that widening lane or carriageway width
or widening shoulders up to a certain extent is beneficial in reducing certain types of accidents.
However, beyond a certain point it can have negative effects on road safety (users will start using
extended width as a regular lane). A road with a wide hard shoulder can sometimes be misused by
drivers as a very narrow four lane road, with disastrous results and very serious crashes. Cross
sections, particularly on roads through built up areas, are often not uniform or consistent. Local
developments may encroach onto the carriageway because of the lack of effective planning control.
Examples of unsafe designs:

Figure 3. Road width that allows higher speeds

Figure 4. Narrowing the road

Expected accidents: At least two vehicles - head on collision in general; Hitting parked vehicles on
the right (left) side of the road; At least two vehicles - same direction - rear end collisions; Pedestrians
crossing street outside a junction; Pedestrians in the road; etc.
2.3 Alignment
- Vertical and horizontal curves (Consistency)
Typical Problems: Unexpectedly tight horizontal curves can lead to accidents as drivers try to drive
through them at too high a speed. A similar situation may occur on horizontal curves in other similar
hazardous situations, such as steep gradient or after a long straight section where driver is encouraged
or misled (by the approach geometry) to think that he can drive at higher speed than is safe for that
location. The sight distances associated with larger curve may also encourage driver to overtake in
unsafe conditions. Poor co-ordination of the horizontal and vertical alignments can result in visual
effects which contribute to the accidents and are detrimental to the road appearance. Unsafe
combinations of horizontal and vertical curvature are likely to be misinterpreted by a driver and can
result when horizontal and vertical curves of different length occur at the same location. These
situations are especially dangerous and unfortunately are often present.
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Examples of unsafe designs:

Figure 5. Sharp curve ("S" curve)

Figure 6. Sharp curve

Expected accidents: Single vehicle accidents in a bend - going either side of the road; At least two
vehicles - head on collisions in general; At least two vehicles - same direction - rear end collisions; etc.
2.4 Intersections
- Channelization of traffic flows
Typical Problems: Channelization is a useful tool in traffic management. It should be applied to all
junctions on high speed roads. This may require local widening but the small additional cost of this
at the design stage will be offset by future safety benefits in almost every case. Consideration of the
access needs of emergency and other priority vehicles is required, especially in the event of an
accident or breakdown. If provision is not made for this, damage to kerbs will quickly occur.
Channelization guides the driver through the conflict points, provides safe areas for him to stop while
making a manoeuvre and reduces conflicts between different flows of traffic. Channelization by
means of road markings, raised kerbs, traffic islands and bollards, can be used to guide vehicles along
a specific path on the approach to and/or exit from a junction and to position them at the safest location
to make their manoeuvre. The benefits of this are that movements are simplified, less confusion arises
and the number of conflict points is minimized. Traffic islands have the added benefit of providing a
refuge for pedestrians crossing the road. They also provide a convenient location for street furniture
such as signs, street lighting and drainage covers.
Examples of unsafe designs:

Figure 7. Confusion for drivers leads to mistakes

Figure 8. Unsafe “Y” type of intersection

Expected accidents: At least two vehicles - same road - opposite direction - turning left (right) in
front of other vehicle; At least two vehicles - crossing (no turning) – different; At least two vehicles
- head on collision in general; At least two vehicles - same direction - entering traffic; At least two
vehicles - opposite direction no turning – others, etc.
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2.5 Public and private services
- Services along roadside
Typical Problems: Roadside facilities (rest places, Bus stops, petrol stations, etc.) are necessary to
serve the long-distance traffic between regions and towns (villages). Drivers need to rest at least once
every 2 or 3 hours in order to maintain their concentration when driving. It is useful to combine rest
areas with petrol and/or service stations at 30 – 50 km distances. Entrances and exits to and from
Service and Rest areas can cause a disruption to traffic on the main carriageway if they are not
separated well, and special attention should be given to design and maintenance of deceleration and
acceleration lanes. It is important that sufficient rest areas are provided at around 10 km intervals but
not too many to avoid constant disruption of the main flow of traffic by constantly exiting and
merging traffic. Such rest areas may be used for selling goods by local farmers to minimize such
activity occurring along the road itself. Farmers should be able to reach such areas from minor roads
behind the service area. There are many examples where roads are encroached upon by unacceptable
commercial services or where there are unsuitable rest areas. This is dangerous for all road users,
because of huge speed difference and mixture of different categories of road users This can result in
sudden vehicle stopping of vehicles and sudden entry of vehicles into the traffic as well as presence
of unprotected pedestrians on high speed roads). Master plans, land usage, urban development and
restrictions in access to the public road network are key elements that can be used for preventing these
types of accidents.
Examples of unsafe designs:

Figure 9. Unsafe Bus stop

Figure 10. Parked vehicles at the end of the
lane for slow vehicles

Expected accidents: At least two vehicles - same direction - rear end collisions; At least two vehicles
- same direction - entering traffic; Hitting parked vehicles right (left) side of the road; Pedestrian
walking along the road; At least two vehicles - U-turn in front of the other vehicle, etc.
2.6 Vulnerable road user needs
- Pedestrian crossings
Typical Problems: Pedestrians should not have to walk at all along interurban roads. Hard shoulders
are not intended for vulnerable road users but for emergency use by vehicles only. With the exception
of roundabouts, pedestrian crossings should ideally be grade separated on major roads if large
numbers of vulnerable road users are expected. At-grade pedestrian crossing on dual carriageways or
multi-lane roads should be forbidden unless traffic signals are provided. To enable pedestrians to
cross safely, crossings should be provided as underpasses or overbridges with ramps, not stairs. Any
other solution significantly increases risks of pedestrian accidents. In order to provide additional
traffic capacity at junctions, local widening is sometimes carried out but this can often increase the
crossing distances - again creating increased risk for pedestrians. Heavy crossing demands may
sometimes occur away from junctions where vehicle speeds are very high. The provision of
underpasses or overbridges however may be too expensive and may not be well used. Designers and
the road authority need to provide crossings which the pedestrians will be willing to use.
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Examples of unsafe designs:

Figure 11. Unsafe pedestrian crossings

Figure 12. Non-existence of a pedestrian
crossing

Expected accidents: Pedestrian crossing the street outside a junction; Pedestrians crossing street at
a junction; Pedestrians in the road; At least two vehicles - same direction - rear end collisions; Single
vehicle accidents – others, etc.
2.7 Traffic signing, marking and light
- Signing
Typical Problems: Warning signs and warning markings are used to give advance notice of a
potential hazard ahead or of any unexpected feature of the road geometry. The signs are used in
specific situations when there is a change in the road, such as on a bend, on a high-speed road or on
the approach to junction. The location of signs is very important because they should provide adequate
warning or information at sufficient distance, however they should not obscure important road
features. Of great importance for the visibility of the signs is that they be located in positions where
overgrown vegetation cannot obscure the visibility of the sign. Signs must be visible at all times, so
reflective materials should be used for night-time visibility and urban signs may require to be lit
internally or externally. It is common practice for the signs to be missing (even at dangerous
locations), not properly positioned, without reflectivity, non-standardized or even not consistent with
International UN Conventions. A recurring problem with signs is of them being obscured, either by
permanent features such as street furniture and vegetation or by parked vehicles and, on dual
carriageways, by moving vehicles in the nearside lane (if there is no repeated sign on the other side
of the road). Too many signs can detract from their objective by overloading the driver with too much
information too quickly, which leads to confusion or to a situation where the driver ignores certain
signs. Signs may not be visible at night time because of poor illumination, lack of routine
maintenance, reliability /continuity of power supply or inappropriate positioning (too high, set back
out of road or turned away from driver). If reflective signs are not regularly cleaned, they may not
retain their design properties.
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Examples of unsafe designs:

Figure 13. Hidden sign

Figure 14. A sign between billboards

Expected accidents: Pedestrians crossing street outside a junction; Pedestrians crossing street at a
junction; At least two vehicles - crossing (no turning) – different; At least two vehicles - same
direction - rear end collisions; At least two vehicles - same road - opposite direction - turning left
(right), etc.
2.8 Roadside features and passive safety installations
- Roadside obstacles (plants, trees, light poles, advertisements, etc.)
Typical Problems: The presence of roadside obstacles, street furniture (for example, road signs and
lighting columns) advertising signs and trees has two safety implications. The first is the potential
danger of collision, and the second is their obstruction of visibility. Visibility is important not only
for the driver, but also to other road users. Obstructions caused by trees, for example, may result in
pedestrians making unsafe decisions. Great care should be taken concerning the positioning of
roadside features which may either obstruct visibility, lead to accidents or increase accident severity.
Where obstructions cannot be practically removed, and could contribute to hazardous situations,
consideration should be given to their replacement with equipment designed to collapse on impact,
re-alignment of the road, or the introduction of barriers. Once a road is completed, care must be taken
to ensure that new obstacles are not introduced by other institutions subsequently, such as telephone
or electricity authorities.
Examples of unsafe designs:

Figure 15. Retaining wall

Figure 16. Initial and final constructions on the
fence

Expected accidents: Single vehicle accidents with obstacles on or above the road; Single vehicle
accidents with obstacles – others; Single vehicle accident - Leaving straight road - either side of the
road; At least two vehicles - same direction - rear end collisions; Pedestrians walking along the road,
etc.
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3. CONCLUSION
Education, training and exchange of best practices of the auditors/inspectors are probably one of the
most important parts of RSA/RSI procedures. The reasons of such importance are relatively short
history of RSA/RSI in the region (Serbia), lack of understanding of RSA/RSI methodology and
procedures and lack of RSA/RSI literature based on case studies (real examples).
Even that this paper make case on moderate number of RSI examples (10 Reports) its results highly
corelates with other similar papers [1, 4, 5 & 9].
The main reason for preparing of this paper was to highlight and help new auditors/inspectors, as well
as Road Managers, to recognize typical road safety deficiencies in road engineering that have been
occurring in past on Serbian roads and to prevent them in the design/construction and maintenance
processes.
Also, in the long term, such collated knowledge about typical road safety deficiencies can help lead
to the improvement of road design standards.
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ПРОБЛЕМИ СА УЛАЗНИМ ПОДАЦИМА О ЛОКАЦИЈАМА
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У ПРИМЕНИ АЛАТА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЈАВНИХ ПУТЕВА
Марко Ђурић1

Апстракт: Прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама, представља једну од
полазних активности у примени алата безбедности саобраћаја јавних путева (провера и
ревизија безбедности саобраћаја на путу, оцена стања јавног пута, независна оцена
доприноса јавног пута настанку саобраћајне незгоде, идентификација и рангирање опасних
места на јавним путевима и других). Коришћење поменутих података ''априори'', без
додатних анализа и информација о њима, у инжењерској пракси се показала као недовољно
поуздана, јер може довести до погрешних закључака при просторној анализи саобраћајних
незгода и до погрешног дефинисања предлога мера за смањивање броја саобраћајних незгода
и ублажавање њихових последица, односно побољшање безбедности саобраћаја. У овом раду
су детаљније појашњени проблеми са улазним подацима и дати су предлози за њихово
решавање.
Кључне речи: анализа саобраћајних незгода, подаци о локацији, грешке у подацима, предлог
мера.

PROBLEMS WITH INPUT DATA ON TRAFFIC ACCIDENTS LOCATIONS IN
THE APPLICATION OF ROAD SAFETY TOOLS ON PUBLIC ROADS
Abstract: Data collection and analysis on traffic accidents is one of the initial activities in the
application of road safety tools on public roads (road safety inspection and audit, assessment of
public roads, independent assessment of the contribution of public roads on the occurrence traffic
accidents, identification and ranking of black spots on public roads and others). The use of the
mentioned data “a priori”, without additional analyses and information about them, has proven to
be insufficiently reliable in engineering practice because it can lead to wrong conclusions in spatial
analysis of traffic accidents and to the wrong definition of proposed measures to reduce traffic
accidents and mitigating their effects, that is, improving road safety. Тhe problems with input data
are explained in more detail in this paper and proposals for their solution are given.
Keywords: traffic accident analysis, location data, data errors, proposed measures.
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1. УВОД
Безбедност саобраћаја је један од највећих проблема са којима се данашње друштво суочава,
посебно када су у питању најугроженије категорије учесника у саобраћају. Пут, као један од
основних фактора безбедности саобраћаја, анализиран је кроз више аспеката, при чему су
формирани савремени алати за управљање безбедношћу саобраћаја (провера и ревизија
безбедности саобраћаја на путу, оцена стања јавног пута, независна оцена доприноса јавног
пута настанку саобраћајне незгоде, идентификација и рангирање опасних места на јавним
путевима и други). Прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама, пре свега
података о локацијама, представља једну од полазних активности у примени поменутих алата
безбедности саобраћаја јавних путева. Применом поменутих алата, односно просторном
анализом прикупљених података о саобраћајним незгодама, откривају се места, односно
деонице на путној мрежи, на којима долази до накупљања саобраћајних незгода, што
представља први корак у управљању безбедношћу саобраћаја. На поменутим местима,
односно деоницама, обично је потребно предузети одговарајуће мере за унапређење
безбедности саобраћаја. Коришћење поменутих података ''априори'', без додатних анализа и
информација о њима, у инжењерској пракси се показала као недовољно поуздана, јер може
довести до погрешних закључака при просторној анализи саобраћајних незгода и до
погрешног дефинисања предлога мера за смањивање броја саобраћајних незгода и ублажавање
њихових последица, односно побољшање безбедности саобраћаја.
У инжењерској пракси, приликом примене наведених алата, уоченe су грешке и у осталим
подацима о саобраћајним незгодама, али те грешке нису имале већег утицаја на резултате
примене алата. Највише грешака уочено је у улазним подацима о локацији саобраћајних
незгода, па је овом раду акценат на анализи тих података. У овом раду детаљно су појашњени
откривени проблеми и дати су предлози за њихово решавање.
2. ГРЕШКЕ СА ПОДАЦИМА У ДРУГИМ ДРЖАВАМА
Један од најзначајних радова је рад у којем је извршена систематска анализа студија, које се
односе на проблеме са подацима о саобраћајним незгодама, а којим је обухваћено 46 држава
(6 континената) [2]. Различите студије су испитивале различите аспекте. Већина студија
потиче из држава са високим приходима, а мањи број студија из држава са средњим
приходима. Према сазнањима најпризнатијих аутора, није било студија о стању грешака
насталим приликом евидентирања података о саобраћајним незгодама у државама са ниским
приходима. У поменутом раду детаљно су анализирани подаци о саобраћајним незгодама и
приказани су различити типови грешака, узроци њиховог настанка и методе које се користе за
исправљање, односно отклањање тих грешака. Грешке су анализиране у односу на географски
положај и ниво прихода државе. Размотрено је укупно 26 узрока грешака у подацима о
саобраћајним незгодама, од којих се 12 односило на пријављивање, а 14 на евидентирање
података.
Од свих размотрених узрока у студијама, узроци грешака који су се односили на прикупљање
и евидентирање података о локацији саобраћајних незгода су:
• непознавање ставки у обрасцу за пријављивање саобраћајне незгоде од стране
полицајаца,
• недовољна обученост полицајаца за прикупљање и евидентирање података у образац
за пријављивање саобраћајне незгоде,
• недовољно времена и запослених у полицији,
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• дисконтинуитет у прикупљању и евидентирању података (једни полицајци су вршили
увиђај и прикупљали податке, а други полицајци су обрађивали извештаје о
саобраћајним незгодама у канцеларији (полицијској станици) и пребацивали те податке
у базу података),
• образац за пријављивање саобраћајне незгоде је веома исцрпљујућ (пуно ставки),
• недостатак бројки и илустрација у обрасцу за пријављивање саобраћајне незгоде,
• изостављање снимања „GPS“ координата, непотпуно или нетачно снимање „GPS“
координата или употреба услуге веб мапирања уместо „GPS“ уређаја,
• евидентиран алтернативни назив пута/улице, односно тренутно непостојећи или
нетачан назив пута/улице,
• погрешно евидентиран податак о геометрији дела пута на којем се догодила незгода (на
правцу, у кривини, у раскрсници итд.),
• нетачне изјаве учесника у саобраћајној незгоди,
• правописне грешке и
• људска грешка.
„Capture-Recapture“ је била најчешће коришћена метода од 11 различитих метода, које су
коришћене за исправљање грешака у вези непријављивања података о саобраћајним
незгодама. Било је 12 студија које су се односиле на исправљање грешака у подацима о
локацији саобраћајне незгоде и у скоро свим се користио Географски информациони систем
(ГИС) заједно са одговарајућим алгоритмом за одређивање тачне локације.
Од укупног броја грешака у евидентирању података о саобраћајним незгодама у свим
студијама, просечно 27% чиниле су грешке које се односе на податке о локацији саобраћајне
незгоде, 37% грешке у подацима о учесницима саобраћајне незгоде, 16% грешке у подацима о
возилу, а 19% грешке у подацима о окружењу.
Резултати упоредне анализе свих студија показали су да је вероватноћа настанка грешке у
подацима о саобраћајним незгодама мања што је ниво прихода државе већи. Такође, иако је
установљено да се узроци грешака у државама са високим приходима разликују од узорака
грешака у државама са средњим и ниским приходима, закључено је да се у свим државама на
те узроке може деловати на исти начин, системском реформом служби које се баве овим
пословима. На тај начин би се смањиле грешке у подацима о саобраћајним незгодама широм
света. Препоручује се побољшање ефикасности, интегритета и љубазности полиције, као и
стварање свести јавности о важности тачних података о саобраћајним незгодама. Процес
прикупљања података о саобраћајним незгодама, на месту настанка, требало би да буде
аутоматизован, како би се смањио утицај човека (људског фактора) на настанак грешке и
губитак података приликом преписивања из извештаја у папирној форми у дигиталну базу
података (јединствени информациони систем - ЈИС).
3. ПРОБЛЕМИ СА ПОДАЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Проблеми у примени алата безбедности саобраћаја јавних путева настају због потпуне
недоступности података, делимичне доступности података, непрактичности доступних
података и нарушеног квалитета доступних података (грешака у подацима).
Подаци о саобраћајним незгодама и учесницима су у Републици Србији доступни од 1997.
године, а "GPS" координате локација саобраћајних незгода се прикупљају од 2015. године, од
стране Министарства унутрашњих послова, односно Управе саобраћајне полиције [6].
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До наведених података се може доћи приступањем Порталу отворених података [8],
Интегрисаној бази података о обележијима безбедности саобраћаја [1], појединим интернет
страницама или слањем конкретних захтева Управи саобраћајне полиције, у зависности од
потребних података, односно врсте анализе. За потребе просторне анализе саобраћајних
незгода потребно је доћи до података о локацијама саобраћајних незгода. Са Портала
отворених података [8], што се тиче података о макролокацији, могу се преузети подаци о
називу надлежне полицијске управе и називу општине (града) на чијој територији се догодила
саобраћајна незгода. Што се тиче података о микролокацији саобраћајне незгоде, са Портала
се могу преузети само координате за саобраћајне незгоде, које су се догодиле у периоду од
2015. до 2022. године и то у „xlsx“ формату. У Интегрисаној бази [1] могу се погледати
локације саобраћајних незгода, за период од 2015. до 2020. године, на једној од 4 подлоге
(мапе), на мрежи путева. Локације саобраћајних незгода су у Интегрисану базу унете на основу
координата добијених од Управе саобраћајне полиције, али те координате се не могу видети,
чак ни када се подаци извезу у „xlsx“ формат, што је прилично непрактично, јер се локације
саобраћајних незгода не могу лако пребацити у неки други савремени програм. Локације
саобраћајних незгода се могу исфилтрирати за одређени пут, односно деоницу пута, а када се
подаци извезу у „xlsx“ формат, добије се само број незгода. У Интегрисаној бази, осим
података о путу, односно деоници пута, као ни на Порталу, не постоје други подаци који
детаљније описују микролокацију саобраћајне незгоде и којим би се, на неки начин, могла
проверити тачност координата. Из претходно наведеног, може се закључити да ако би се на
основу података са Портала или Интегрисане базе, вршиле просторне анализе саобраћајних
незгода, односно примењивали алати безбедности саобраћаја, резултати би зависили од
тачности координата саобраћајних незгода. Због тога, за потребе комплекснијих просторних
анализа и примену алата безбедности саобраћаја, потребно је поднети захтев Управи
саобраћајне полиције за добијање детаљнијих података о локацијама саобраћајних незгода.
Подаци о локацији саобраћајних незгода које прикупљају представници саобраћајне полиције
су стационажа пута, "GPS" координате и остали подаци о локацији саобраћајне незгоде.
3.1 Стационажа пута на месту настанка саобраћајне незгоде
Стационажа означава дужинско растојање од почетка прве деонице посматране трасе пута,
која се повећава у смеру пружања јавног пута, који је одређен категоризацијом јавних путева
[5]. У Републици Србији врши се стационирање само државних путева, у складу са тренутно
важећим референтним системом [4]. Приликом настанка саобраћајне незгоде представници
саобраћајне полиције одређују стационажу места (микролокације) саобраћајне незгоде и
уписују је у ЈИС. Приликом коришћења поменутих стационажа из ЈИС-а, у инжењерској
пракси, уочене су следеће грешке:
• изостављање стационаже (стационажа није уписана),
• непрецизна (заокружена) стационажа,
• потпуно нетачна стационажа.
До изостављања стационаже може доћи због превеликог обима посла полицијског
службеника, који није у могућности одмах да одреди и упише стационажу, а касније то
заборави да уради. Такође, до изостављање стационаже може доћи и ако је полицијски
службеник једноставно заборавио да одреди и упише стационажу, иако није имао превише
посла или није знао да одреди стационажу, па је није ни уписао. До непрецизне (заукружене)
стационаже често долази због нестручности и незнања полицијских службеника о начину
одређивања стационаже, мада, искуство показује да у време уписивања података о локацији
саобраћајне незгоде често није познато тачно место незгоде.
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До потпуно нетачне стационаже често долази због погрешног израчунавања стационаже
(сабирања/одузимања растојања, усвајања смера раста/опадања стационаже итд.) од стране
полицијског службеника, због нестручности и незнања или недовољне сконцетрисаности. До
потпуно нетачне стационаже може доћи ако приликом израчунавања стационаже није
коришћена важећа верзија референтног система.
Приликом просторне анализе саобраћајних незгода, за период од 2007. до 2017. године,
односно идентификације и рангирања опасних места на једној произвољној деоници пута,
отривено је заокруживање стационажана на одређеним километрима пута (Слика 1.). Овај
проблем је уочен у подацима од 2007. до 2014. године, јер су локације саобраћајних незгода
насталих у периоду од 2015. до 2017. биле дате „GPS“ координатама (Слика 2.). У првом делу
деонице поменути проблем је посебно дошао до изражаја, јер су на одређеним километрима
идентификована опасна места 1. ранга (највишег ранга), са највећим пондерисаним бројем
саобраћајних незгода, а између њих нису идентификована опасна места, чак ни најнижег ранга.
Ово је последица евидентирања више саобраћајних незгода на истој стационажи, односно
накупљања саобраћајних незгода на одређеној локацији, које даје лажну (искривљену) слику
о њиховој просторној расподели. Због заокруживања стационажа, стручним лицима, која врше
просторну анализу, нису познате тачне локације саобраћајних незгода и не могу видети њихов
прави распоред на анализираној деоници пута, па су овакви подаци неупотребљиви. Ако се
поменута грешка не открије приликом обраде података, може се закључити да на првом делу
деонице постоје опасна места највишег ранга и да је том делу деонице потребно посветити
посебну пажњу приликом примене алата безбедности саобраћаја и дефинисања предлога мера
у циљу смањивања броја саобраћајних незгода и ублажавања њихових последица, односно
побољшања безбедности саобраћаја. Анализирање погрешних локација на путу, које су,
сходно просторној расподели, идентификоване као опасна места, прави двоструку штету,
пошто се, са једне стране, време, пажња и средства усмеравају у погрешном смеру, а са друге,
примарни проблеми неће решити.

Слика 1. Пример идентификованих опасних места
на основу погрешних података о локацијама
саобраћајних незгода, на произвољно одабраној
деоници пута (период 2007-2017. год.)
Извор: МУП РС – Управа саобраћајне полиције

Слика 2. Пример идентификованих опасних места
након елиминисања саобраћајних незгода са
погрешним локацијама, на произвољно одабраној
деоници пута (период 2015-2017. год.)
Извор: МУП РС – Управа саобраћајне полиције

3.2 „GPS“ координате на месту настанка саобраћајне незгоде
Од 23.11.2007. године, приликом организовања и спровођења мера и послова обезбеђења лица
места (места саобраћајне незгоде) и вршења увиђаја саобраћајних незгода на путевима у
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Републици Србији, полицијски службеници дужни су да поступају у складу са Обавезном
инструкцијом и Приручником „Полицијска обрада саораћајних незгода –
Обезбеђење лица места саобраћајних незгода и вршење увиђаја“, који додатно појашњава
Обавезну инструкцију [7]. Поменута два прописа нису опште позната, јер су интерни прописи
Министарства унутрашњих послова. Услед наведеног, аналитичари нису у могућности да увек
знају које су радње и на који начин спроведене од стране полицијских службеника поводом
догађања саобраћајних незгода, па то, у неким случајевима, може да умањи квалитет анализе.
На основу детаљне анализе доступних података и информација, није било могуће сазнати да
ли постоји новија верзија поменутог Приручника, па су у овом раду анализирани познати
делови поменуте верзије Приручника. Поменутим Приручником је предвиђено да се,
приликом вршења увиђаја, помоћу „GPS“ уређаја, измери позиција места саобраћајне незгоде
и да би приликом мерења позиције требало стати на оријентациону тачку (ОТ), очитати
координате (х, y) и прецизност мерења и уписати их у скицу лица места, односно у записник
о увиђају саобраћајне незгоде [7], односно ЈИС. У претходно наведеном може се приметити
контрадикторност, јер је мерење координата предвиђено на месту оријентационе тачке, чија
се позиција може поприлично разликовати од позиције места саобраћајне незгоде, што
представља основну грешку, односно проблем у прикупљању координата места саобраћајних
незгода. Осим поменуте грешке, приликом коришћења координата из ЈИС-а, у инжењерској
пракси уочене су и остале грешке, као што су:
• изостављање координата (није уписана једна или обе координате),
• непрецизне координате,
• потпуно нетачне координате.
Изостављања координата се веома ретко дешава, али као и у случају са стационажом, обично
се дешава због превеликог обима посла полицијског службеника, односно компликованости,
захтевности и брзине вршења увиђаја, јер тада полицијски службеник није у могућности одмах
да одреди и упише координате, а касније то заборави да уради. До изостављања координата
може доћи и ако је полицијски службеник једноставно заборавио да одреди и упише
координате, иако није имао превише посла. Такође, може се десити да у време вршења увиђаја
„GPS“ уређај није био у функцији или није било познато тачно место незгоде, па због тога
нису ни уписане координате. До непрецизних координата најчешће долази због
несавршености „GPS“ уређаја који се користе за одређивање координата места саобраћајне
незгоде [3, 9], али може доћи и због нестручности, незнања или немарности полицијских
службеника (нпр. очитавање координата код службеног возила, приликом попуњавања
образаца; очитавање координата на месту где је возило затечено након слетања са коловоза, а
не на месту где је започело слетање са коловоза итд.) Такође, може се десити да у време
вршења увиђаја није било познато тачно место незгоде, па су координате одређене на месту
које није место саобраћајне незгоде. До потпуно нетачних координата најчешће долази услед
утицаја човека (људског фактора), због погрешног уписивања или преписивања координата у
ЈИС.
Проблем безбедности саобраћаја представља то што се, приликом вршења просторних
анализа, односно примене алата безбедности саобраћаја, најчешће користе само „GPS“
координате саобраћајних незгода, које представљају савремени начин евидентирања
микролокација саобраћајних незгода. Резултати просторних анализа саобраћајних незгода,
односно примене алата безбедности саобраћаја зависе искључиво од тачности координата.
Постојећа база података (ЈИС) са координатама саобраћајних незгода, створена од 2015.
године до данас, садржи одређени број грешака, описаних у овом поглављу, које се тешко могу
исправити, јер неке од њих још нису ни откривене, а исправљање откривених грешака се не
врши. Ако се ништа не промени у систему прикупљања података, број грешака ће наставити
да се повећава и будућности ће долазити до проблема приликом коришћења тих података.
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3.3 Остали подаци о локацији саобраћајне незгоде
Остали подаци о локацији саобраћајне незгоде требало би да пруже детаљније информације о
макролокацији саобраћајне незгоде. Остали подаци су: назив надлежне полицијске управе,
назив града (општине, насеља) у којем се догодила незгода, подаци о путу и деоници пута, као
и назив улице и кућни број, ако се саобраћајна незгода догодила у насељу. У остале податке,
такође, спадају сви подаци који могу пружити прецизније и јасније информације о
макролокацији саобраћајне незгоде (нпр. подаци о неком објекту, установи, прикључку итд.),
као и подаци о геометрији пута, који пружају информације о томе да ли се незгода догодила
на правцу или у кривини, да ли се догодила у раскрсници или ван раскрснице итд. Као и код
претходно споменутих података, који дефинишу микролокацију, и код осталих података
уочени су недостаци у процесу њиховог прикупљања, односно евидентирања.
Неки од типова грешака су:
• изостављен податак (због компликованог и захтевног увиђаја, брзине, заборавности,
немарности, нестручности и слично),
• погрешно уписан податак и
• непрецизно уписан податак.
На основу упоредне анализе ових (осталих) података и података о микролокацији
саобраћајних незгода (стационажа и/или координата), могуће је открити само веће грешке,
односно већа одступања нетачних од тачних локација саобраћајних незгода. Мање грешке,
односно мања одступања могу се открити само детаљном анализом појединачних
саобраћајних незгода (дубинске анализе саобраћајних незгода, независне оцене доприноса
јавног пута настанку саобраћајне незгоде итд.), када се детаљно анализира целокупна увиђајна
документација и врши обилазак места саобраћајне незгоде, са представницима саобраћајне
полиције, који су вршили увиђај и који знају тачно место анализиране саобраћајне незгоде.
Проблем код примене алата безбедности саобраћаја је тај што се обично анализира велики број
саобраћајних незгода и подаци о њиховим локацијама се користе под претпоставком да у њима
не постоје грешке.
Посебан проблем представља непрактичност података за даљу примену. Подаци о
саобраћајних незгодама, који се добију од представника саобраћајне полиције, обично су у
неодговарајућој форми (нпр. координате су евидентиране у различитим форматима, у
зависности од тога који „GPS“ уређај је коришћен; подаци (текстуални или нумерички) нису
униформни, односно једнозначно одређени и не могу се лако исфлтрирати итд.). Овакви
подаци су прилично непрактични и тешко се могу, сви одједном, директно, убацити (увести)
у неки од савремених програма, који би могао приказати распоред, односно локације о
саобраћајних незгода, са свим осталим подацима о њима. Због тога се морају вршити одређене
корекције и трансформације података, односно прилагођавање првобитно добијене форме
одговарајућој форми, што је изузетно отежавајуће када се анализира велики број саобраћајних
незгода, при чему је и вероватноћа настанка грешке велика.
4. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА
Постоји мноштво различитих узрока који доводе до разних грешака у подацима о
саобраћајним незгодама, али се у инжењерској пракси, у Републици Србији, показало да
грешке настају, пре свега, због лошег постојећег система прикупљања података, који није
аутоматизован, па се квалитет система испољава кроз грешке појединаца (људски фактор), у
овом случају полицијских службеника. Због тога је најпотребније првенствено унапредити
постојећи систем прикупљања података.
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Процес прикупљања података о саобраћајним незгодама, на месту настанка, требало би да
буде аутоматизован, како би се смањио утицај човека (људског фактора) на настанак грешке
и губитак података приликом преписивања из извештаја у папирној форми у дигиталну базу
података (ЈИС) [2]. Подаци који се прикупе, требало би да буду што практичнији за даљу
примену, односно да се лако могу увести у савремене програме и лако обрадити, у циљу даље
анализе. Аутоматизација постојећег система прикупљања података о саобраћајним незгодама
представља дугорочну и скупу меру, коју је тешко реализовати, али би њено реализовање дало
најбоље резултате, односно најбољу основу за даљи рад и унапређење безбедности саобраћаја.
Док не дође до реализације наведене дугорочне мере, могу се реализовати друге мере, које не
захтевају велика финансијска улагања и чија реализација није превише захтевна. Реализација,
односно увођење таквих мера, допринело би значајном смањењу броја грешака у подацима о
локацији саобраћајних незгода, а самим тим и унапређењу безбедности саобраћаја на јавним
путевима.
Мере које би требало што пре реализовати су:
• Измена, односно допуна интерних прописа Министарства унутрашњих послова. Осим
тога што је предвиђено очитавање „GPS“ координата (х,y) и прецизности мерења на
месту оријентационе тачке, потребно је дефинисати и обавезу очитавања „GPS“
координата (х,y) и прецизности мерења на месту настанка саобраћајне незгоде. Такође,
потребно је дефинисати формат координата који ће бити коришћен на нивоу свих
полицијских управа. Осим координата, потребно је предвидети и обавезно одређивање
и евидентирање стационаже места настанка саобраћајне незгоде, ради могућности
упоређивања са координатама и евентуалног отклањања грешке у координатама;
• Користити савременије „GPS“ уређаје, који користе више сателита за позиционирање
и који имају бољу прецизност;
• Тачност измерених и евидентираних „GPS“ координата, одређених и евидентираних
стационажа, као и тачност осталих података, потребно је проверити пре уношења у
ЈИС. Провера координата се може извршити уношењем координата у неку од
савремених апликација са мапама. Ако се установи да је „GPS“ уређај погрешно
одредио координате, потребно је, помоћу поменуте апликације, кориговати координате
и тако кориговане их унети у ЈИС;
• Ако приликом вршења увиђаја није могуће утврдити тачно место настанка саобраћајне
незгоде, онда је одређивање координата и стационаже потребно извршити када место
саобраћајне незгоде буде утврђено. Одређивање координата се може извести „GPS“
уређајем, приликом поновног одласка на место саобраћајне незгоде или коришћењем
неке од савремених апликација са мапама;
• Додатна обука полицијских службеника за вршење увиђаја, одређивања места
саобраћајне незгоде, одређивање координата помоћу „GPS“ уређаја и савремених
апликација са мапама, одређивање стационаже и прикупљање осталих података о
локацији саобраћајних незгода;
• Побољшати доступност (отвореност) података о саобраћајним незгодама. У циљу
развоја Републике Србије и унапређења безбедности саобраћаја, потребно је да буде
што више доступних (отворених) податка о саобраћајним незгодама и да они буду што
практичнији за даљу примену, свим стручним лицима који се баве анализом података
и унапређењем безбедности саобраћаја.
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АНАЛИЗА САДРЖАЈА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
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Апстракт: У раду је приказан значај доношења стратегија безбедности саобраћаја са
аспекта управљања безбедношћу саобраћаја. Такође су приказане и прва Национална
стратегија безбедности саобраћаја у Републици Србији и стратегије четири локалне
самоуправе које су донете у периоду закључно са 2021. годином. Извршена је анализа
садржаја ових стратегија и донети закључци на основу спроведене анализе. На основу нових
међународних докумената донетих од 2020. године до сада, а који имају усмеравајући
карактер на државе, па и на нашу, приказан је Нацрт националне стратегије безбедности
саобраћаја за период од 2022. до 2030. године, која треба да послужи као основ за будуће
стратегије безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Сагледавајући садржај свих
наведених стратегија, као и искуство у изради стратегија за одређене локалне самоуправе,
дат је предлог за дефинисање садржаја стратегија безбедности саобраћаја локалних
самоуправа у наредном периоду.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, друмски саобраћај, стратегија, локална самоуправа.

CONTENT ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY STRATEGIES
IN LOCAL GOVERNMENT
Abstract: The paper presents the importance of adopting traffic safety strategies from the aspect of
traffic safety management. The first National Traffic Safety Strategy in the Republic of Serbia and the
strategies of four local governments that were adopted in the period ending in 2021 are also
presented. An analysis of the content of these strategies was performed and conclusions were made
based on the conducted analysis. On the basis of new international documents adopted from 2020
until now, which have a directing character to the countries, including ours, the Draft National
Strategy for Traffic Safety for the period from 2022 to 2030 is presented, which should serve as a
basis for future traffic safety strategies at the local level. Considering the content of all these
strategies, as well as the experience in developing strategies for certain local governments, a
proposal was made to define the content of traffic safety strategies of local governments in the coming
period.
Keywords: traffic safety, road traffic, strategy, local government.
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1. УВОД
Стратегија безбедности саобраћаја је у почетку била саставни елемент стратегија развоја
саобраћаја, транспорта, или је произилазила из других стратешких докумената државе или
организације, а данас је то независан документ донет на одговарајућем хијерархијском нивоу
са обавезујућим дејством. На почетку периода едукације стручњака у погледу стратегија
безбедности саобраћаја, истицано је да се стратегија безбедности саобраћаја може схватити на
5 начина [1]:
• као наука о вођењу безбедности саобраћаја,
• као систем знања и вештина о вођењу безбедности саобраћаја,
• као начин остваривања циљева у безбедности саобраћаја,
• као основне законитости безбедности саобраћаја и
• као деловања у безбедности саобраћаја.
Данас је прихваћено да је стратегија безбедности саобраћаја основни документ који омогућава
управљање безбедношћу саобраћаја. С обзиром да је за управљање било којим системом
неопходно познавати постојеће стање, дефинисати жељено стање и одабрати управљачке мере
којима ће се постојеће стање приближити жељеном, ако се жели успешно да управља и
системом безбедности саобраћаја, та три услова морају бити испуњена.
При дефинисању постојећег стања неопходно је уочити и основне тенденције у развоју појаве,
како би се могли сагледавати циљеви и ефекти управљања. Дакле, постојеће стање
подразумева и прогнозу развоја појаве на основу постојећег стања. Сада су већ развијени и
прецизно дефинисани поступци праћења постојећег стања, усклађени и код нас са захтевима
Европске Уније. Да би се усклађивање у потпуности реализовало, потребно је на исти начин
дефинисати основне појмове (саобраћајна незгода, настрадала лица, материјална штета),
методологију евидентирања саобраћајних незгода, процедуре увиђаја и слично.
При дефинисању жељеног стања треба дефинисати мисију, визију и циљеве управљања.
Мисија и визија се дефинишу без временских рокова и без конкретних нумеричких вредности.
Циљеви су прецизнији, временски ограничени и најчешће дефинисани одређеним нумеричким
вредностима. Жељено стање у безбедности саобраћаја најчешће се дефинише за период од
најмање 5 година (може и дуже), а у зависности од постојећег стања, од досадашњих резултата
у управљању, од ситуације у држави и схватања значаја ове области и расположења да се у њу
улажу финансијска средства. Значај дефинисања што реалнијег жељеног стања, проистиче из
захтева да ризици улагања у безбедност саобраћаја буду што мањи, тако да се његовом
реализацијом оправдају уложена средства и стекне самопоуздање свих субјеката безбедности
саобраћаја и друштва у целини.
Стратегије безбедности саобраћаја доносе се на различитим нивоима: на светском-глобалном
нивоу (Уједињене нације), на нивоу региона више држава (Европска Унија, или неке
међународне организације), на националном нивоу (поједине државе), на регионалном нивоу
унутар једне државе (покрајине или региони), на локалном нивоу (локалне самоуправе:
градови или општине) и на нивоу заинтересованих учесника у саобраћају (саобраћајне или
транспортне компаније, јавна предузећа, организације, удружења итд.).
Садржаји стратегија безбедности саобраћаја су детерминисани садржајем и одредбама
документима хијерархијски вишег нивоа. Међународна документа условљавају садржај
националних стратегија, а оне условљавају садржај стратегија безбедности саобраћаја на
локалном нивоу.
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2. СAДРЖАЈИ СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ДО 2022. ГОДИНЕ
До доношења прве стратегије у области безбедности саобраћаја, утрошено је доста времена на
стварању предуслова за тај чин: дугогодишњи рад на формирању јединственог стручног и
политичког става о потреби доношења стратегије, на доношењу правног документа који ће да
омогући њено доношење и формирање институције која ће бити надлежна за безбедност
саобраћаја у Србији, као и за финансирање области безбедности саобраћаја итд.
Прва Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до
2020. године потписана je од стране Председника Владе 2. јула 2015. године, мало више од 6
година након доношења Закона о безбедности саобраћаја на путевима, [2] који је објављен 2.
јуна 2009. године. У члану 11. овог Закона дефинисано је: „Влада доноси националну
стратегију безбедности саобраћаја на путевима. Национална стратегија садржи најзначајнија
обележја постојећег стања безбедности саобраћаја, визију, дугорочне и краткорочне циљеве,
кључне области рада и рокове за доношење одговарајућег акционог плана. Националну
стратегију предлаже Тело за координацију за период од најмање пет година, до краја јуна у
последњој години важења националне стратегије.“
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године [3] представљала је полазиште, узор и модел за доношење стратегија безбедности
саобраћаја на локалном нивоу, тј. на нивоу градова и општина.
2.1. Национална стратегија безбедности саобраћаја
Национална Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од
2015. до 2020. године, на око 52 стране, има следећи садржај (број страна и проценат удела у
укупном тексту):
• Увод (две стране-3,85 %);
• Стање и тенденције у безбедности саобраћаја (21 страна-40,46 %);
• Жељено стање (6 страна-11,56 %);
• Начела (две стране-3,85 %);
• Кључне области рада – стубови са циљним групама (12 страна-23,12 %);
• Кључни изазови безбедности саобраћаја у Републици Србији до 2020. године (једна
страна-1,93 %);
• Носиоци активности (три стране-5,78 %);
• Праћење, извештавање и стално унапређивање (четири стране-7,71 %);
• Начелно усмерење за доношење Акционог плана безбедности саобраћаја на
путевима, (једна страна-1,73 %);
• Завршни део (једна реченица).
Стратешки циљеви и правци деловања у систему безбедности саобраћаја утврђени су
Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике
Србије за период од 2015. до 2020. године5, који је такође усвојен од стране Владе и у коме су
детаљније разрађени циљеви дефинисани Стратегијом.
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године дефинисала је три полазна елемента за локалне стратегије безбедности саобраћаја, а то
су:

5

Сл. гласник 01/2017 од 6. јануара 2017. гοдине.
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• АМБИЦИЈА - Смањити смртност и ризик од тешких повреда на ниво најуспешнијих
држава Европске Уније.
• МИСИЈА - Постојан и делотворан систем безбедности друмског саобраћаја.
• ВИЗИЈА - Друмски саобраћај без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених
и знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода.
Влада Републике Србије је усвајањем прве Стратегије прогласила најважније циљеве у
безбедности саобраћаја у периоду важења Стратегије:
1. да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,
2. да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број тешко
повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину и
3. да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови саобраћајних
незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину.
Прихватајући препоруке УН изражене у документу „Глобални план деценије акције
безбедности саобраћаја 2011-2020“ у Стратегији је опредељено пет кључних области рада (пет
стубова) ради достизања жељеног стања у систему безбедности саобраћаја:
• Први стуб: Делотворније управљање безбедношћу саобраћаја,
• Други стуб: Безбеднији путеви,
• Трећи стуб: Безбеднија возила,
• Четврти стуб: Безбеднији учесници у саобраћају и
• Пети стуб: Деловање након саобраћајне незгоде.
Национална стратегија дефинисала је и циљеве у погледу индикатора безбедности саобраћаја
за почетни период од 2015. до 2020. године тако да:
1. Проценат употребе сигурносног појаса од стране возача, као и проценат употребе
сигурносног појаса на предњим седиштима 2020. године буде 95%,
2. Проценат употребе сигурносног појаса на задњим седиштима 2020. године буде 85%,
3. Проценат употребе заштитних система за децу 2020. године буде 96%,
4. Проценат употребе заштитних кацига за мотоциклисте и мопедисте 2020. године буде
99%,
5. Проценат прекорачења брзине путничких аутомобила у насељу, ван насеља и
аутопуту који је већи за 10 km/h од дозвољене брзине буде 2020. године до 4,9% и
6. Проценат возача под дејством алкохола како у насељу, тако и ван насеља буде 2020.
године до 0,1%.
Прва национална стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, од 2015.
до 2020. године, допринела је успостављању система безбедности саобраћаја и елемената
управљања безбедношћу саобраћаја које би било засновано на подацима и на науци.
2.2. Стратегије безбедности саобраћаја локалних самоуправа
Стратегије локалних самоуправа (градова и општина) донете су за већину локалних
самоуправа, али и даље постоји значајан број локалних самоуправа које нису донеле тај
стратешки плански документ. Ревизијски надзор локалних самоуправа редовно у таквим
заједницама констатује да не постоји стратегија и даје меру да се иста донесе у одређеном
року.
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2.2.1. Стратегије безбедности саобраћаја у изабраним локалним самоуправама
Прву групу локалних самоуправа које су донеле своје стратегије безбедности чине оне које су
релативно брзо након доношења националне Стратегије приступиле изради стратегија
безбедности саобраћаја у својим локалним самоуправама. Најчешће су послови израде
стратегија поверени научним установама или стручним организацијама, односно субјектима
који су имали референце за такве врсте послова, јер су све набавке за локалне самоуправе биле
јавне набавке, које се спроводе по важећем закону за ову област. Међу таквим локалним
самоуправама су, као пример за анализу садржаја стратегија, узете: Ниш, Сомбор и Пирот.
Заједничко за све ове наведене, као и већину осталих, локалних самоуправа је да су у условима
за израду стратегије (Пројектни задатак) локалне самоуправе навеле да садржај стратегије
мора да одговара садржају националне Стратегије за период од 2015. до 2020. године.
Пројекат стратегије безбедности саобраћаја, на путевима града Ниша за период од 2017. до
2021. године, са акционим планом, за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на
путевима града Ниша за период од 2017. до 2021. године, реализован је од стране АМСС Центра за моторна возила и Саобраћајног факултета Универзитета у Београду. [4] Пројекат
стратегије безбедности саобраћаја, на путевима града Сомбора за период од 2018. до 2022.
године, реализован је од стране АМСС - Центра за моторна возила. [5] Пројекат стратегије
безбедности саобраћаја, на путевима града Пирота за период од 2018. до 2023. године,
реализован је од стране Хармоније пројекта. [6] Упоредни приказ садржаја стратегија за
наведене локалне самоуправе дат је табели 1.
Табела 1. Приказ садржаја стратегија за изабране локалне самоуправе
Извор: Стратегије безбедности саобраћаја наведених локалних самоуправа [4–6]

Елемент
Основни подаци о граду (путна инфраструктура, регистрована
возила, итд.)
Институционални, правни, стратешки и финансијски оквир
Активности након саобраћајне незгоде – стање одзива хитних
служби након саобраћајне незгоде
Ставови учесника о ризицима у саобраћају (безбедност у
саобраћају, брзина, мобилни телефон, алкохол и психоактивне
супстанце, системи заштите путника у возилима, рањиве категорије
учесника у саобраћају)
Индикатори безбедности саобраћаја
Анализа података о саобраћајним незгодама
Безбедност појединих група у саобраћају (деца, млади, 65+,
пешаци, бициклисти моторизовани двоточкаши, путници у ПА,
комерцијална возила, трактористи)
Упоредна анализа са просечним вредностима у Републици Србији
Жељено стање са циљевима и индикаторима
Кључне области рада – стубови безбедности саобраћаја
SWOT анализа
Акциони план је саставни део Стратегије безбедности саобраћаја
Акциони план је приказан у пет кључних области рада (пет
стубова) у складу са препорукама УН
Период важења (у годинама)

Ниш

Сомбор

Пирот

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

–

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
–
+

+
+
+
–
–

+
+
+
+
+

+

–

–

5

5

6

Из табеле 1. може се уочити да од 15 посматраних елемената садржаја стратегија безбедности
саобраћаја, 8 елемената се налазе у све три стратегије.
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Такође се може уочити да у стратегији за Пирот нису укључени ставови учесника у саобраћају,
као и активности након саобраћајне незгоде. Истовремено, једино у стратегији за Пирот
постоји SWOT анализа као метод и алат за сагледавање ризика и угрожености у безбедности
саобраћаја, као и да је период за који је донета 6 година, за разлику од остале две где је период
важења 5 година.
У стратегијама безбедности саобраћаја за изабране градове (Ниш, Сомбор и Пирот), саставни
део две стратегије је акциони план (Ниш и Пирот), при чему акциони планови немају истих
пет кључних области рада (пет стубова), где се наводе мере и активности, а према препорукама
УН.
2.2.2. Стратегија безбедности саобраћаја за Београд 2021-2025.
Као пример иновативног приступа при доношењу стратегије безбедности саобраћаја је пример
града Београда, који је ангажовао Саобраћајни факултет у Београду за припрему Стратегије
безбедности саобраћаја за Београд за 2021-2025.
За разлику од стратегија безбедности саобраћаја које су се односиле на период до 2020. године,
где су за кључне области деловања усвојени пет кључних области рада (пет стубова), већина
стратегија за наредну деценију дефинише кључне области деловања на основу највећих
идентификованих проблема. Код проблема који су уочени набројани су инфраструктура,
управљање брзинама, безбедност возила, безбедност учесника у саобраћају и безбедност
саобраћаја у корпорацијама, односно безбедност професионалних возача. Град Београд је
препознао значај и могућности стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и трећи пут
наручио израду студије чији је циљ припрема предлога Стратегије безбедности саобраћаја у
граду Београду. [7]
Анализа постојећег стања безбедности саобраћаја представља основу за дефинисање мера које
ће довести ниво безбедности саобраћаја до жељеног и по овом делу је стратегија безбедности
саобраћаја за град Београд слична другим стратегијама у Републици Србији. У овом поглављу
стратегије безбедности саобраћаја приказани су најважнији резултати анализе
институционалних капацитета, ставова и понашања учесника у саобраћају, као и подаци
добијени анализом саобраћајних незгода и њихових последица. [7]
Приступ безбедног система је савремени приступ схватању и управљању безбедношћу
саобраћаја и овај приступ је приказан у стратегији безбедности саобраћаја за град Београд, као
и у другим стратегијама безбедности саобраћаја у Републици Србији. Приступ безбедног
система се битно разликује од традиционалног приступа који је распрострањен, а посебно у
неразвијеним и земљама у развоју, јер овај приступ у центар ставља човека. Елементи
заштитног система су поменути у стратегији безбедности саобраћаја за град Пирот, али није
обрађено 7 принципа приступа безбедног система, као што је урађено у стратегији безбедности
саобраћаја за град Београд.
У стратегији за безбедност саобраћаја за град Београд посебна пажња је посвећена односу
стратегије безбедности саобраћаја и плана одрживе урбане мобилности и праћењу реализације
стратегије и ефеката спроведених мера. [7]
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3. НОВА МЕЂУНАРОДНА СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА У БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
Уједињене нације су, 2015. године усвојиле Циљеве одрживог развоја (Sustainable development
goals) до 2030. године који су произашли из свеобухватних и опсежних преговора. Седамнаест
циљева је подржано од стране 193 државе. Трећи и једанаести циљ су у директној вези са
безбедношћу саобраћаја у градовима и насељима. У оквиру трећег циља (3. Добро здравље и
благостање) дефинисана је и препорука: преполовити број погинулих у саобраћају до 2020.
године. Наведени циљ је садржавала и Стратегија безбедности саобраћаја на путевима
Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, али тај циљ није достигнут.
У оквиру једанаестог циља (11. Одрживи градови и заједнице) дефинисане су следеће
препоруке:
• до 2030. године обезбедити свима приступ адекватном, сигурном и приступачном
смештају и основним услугама;
• до 2030. године обезбедити приступ безбедним, приступачним и одрживим
транспортним системима за све, побољшавајући безбедност на путевима, нарочито
ширењем јавног превоза, са посебном пажњом на потребе осетљивих група (жена,
деце, особа са инвалидитетом) и
• до 2030. године обезбедити приступ сигурним, инклузивним и приступачним
зеленим и јавним просторима, посебно за осетљивих група (жене, децу, старије
особе и особе са инвалидитетом).
Поред тога, унапређење безбедности саобраћаја у граду или насељу доприноси и остваривању
других циљева одрживог развоја. Зато је важно да стратегије безбедности саобраћаја за сваки
град или општину узму у обзир циљеве одрживог развоја и да их подржавају.
Државе чланице УН су 21. новембра 2017. усвојиле циљеве за факторе ризика за безбедност
саобраћаја на путевима и механизме и начин како да усмере напоре земаља и убрзају напредак
ка сигурнијим путевима. Процес који је довео до разраде ових циљева омогућила је Светска
здравствена организација, уз пуно учешће држава чланица и у сарадњи са организацијама у
систему УН. Донетих 12 циљева могу се препознати у националним и другим стратегијама.
• Циљ 1: до 2020. године, све земље успостављају свеобухватан мултисекторски
национални акциони план за безбедност на путевима са временски ограниченим
циљевима;
• Циљ 2: до 2030. године све земље ће приступити једном или више кључних правних
инструмената УН у вези са безбедношћу на путевима;
• Циљ 3: до 2030. године сви нови путеви достижу техничке стандарде за све
учеснике у саобраћају који воде рачуна о безбедности на путевима или имају оцену
три звездице или више;
• Циљ 4: до 2030. године, више од 75% путовања на постојећим путевима је на
путевима који испуњавају техничке стандарде за све учеснике у саобраћају који
узимају у обзир безбедност на путевима;
• Циљ 5: до 2030. године, 100% нових (дефинисаних као произведених, продатих или
увезених) и половних возила испуњавају стандарде безбедности високог квалитета,
као што су препоручени приоритетни прописи УН, глобални технички прописи или
еквивалентни признати национални захтеви за перформансе;
• Циљ 6: до 2030. преполовити удео возила која прелазе прописану брзину и постићи
смањење броја повређених и погинулих повезаних са брзином возила;
• Циљ 7: до 2030. повећати удео возача мотоцикала који правилно користе стандардне
кациге до близу 100%;
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• Циљ 8: до 2030. повећати удео путника у моторним возилима који користе
сигурносне појасеве или стандардне безбедносне системе за децу до близу 100%;
• Циљ 9: до 2030. преполовити број повређених и погинулих у саобраћају у вези са
возачима који користе алкохол, и/или постићи смањење оних који користе друге
психоактивне супстанце;
• Циљ 10: до 2030. године све земље имају националне законе за ограничавање или
забрану употребу мобилних телефона током вожње;
• Циљ 11: до 2030. године, све земље треба да донесу прописе о времену вожње и
одмору за професионалне возаче и/или приступе међународној/регионалној
регулативи у овој области;
• Циљ 12: до 2030. године, све земље утврђују и постижу националне циљеве како би
свеле на минимум временски интервал између саобраћајне незгоде и пружања прве
стручне хитне помоћи.
Комитет за унутрашњи транспорт (ITC) Економске комисије Уједињених нација за Европу
доставио је земљама ITC препоруке за унапређење националних система безбедности на
путевима („Препоруке ITC-а“, ECE/TRANS/2020/9) . Ове препоруке дају свеобухватну слику
о националним системима безбедности на путевима који укључују све кључне елементе на
националном нивоу уз међународну подршку. Они међусобно повезују пет стубова глобалног
плана за Декаду акције 2011–2020 (управљање, безбедан корисник, безбедно возило, безбедан
пут и ефикасан одговор након саобраћајне незгоде) и даље разрађују са кључним областима
деловања (законодавство, спровођење, образовање, технологија). Могуће акције, одговорна
власт, национална координација, међународна подршка и примена релевантних правних
инструмената УН који се односе на безбедност на путевима за сваки стуб су наведени у
Препорукама.
Обзиром да већина међународних докумената који су имали за циљ смањење последица
саобраћајних незгода до 2020. године није остварена у већини земаља, као и код нас,
приступило се наставку акција за реализацију тог значајног међународног циља. Последњи,
међународно обавезујући документ усвојен на Скупштину Уједињених нација 28. октобра
2021. године је Глобални план „Декада акције за безбедност саобраћаја 2021-2030.“ који треба
да обезбеди имплементацију Резолуције 74/299 донете под називом „Improving Global Road
Safety“ (Унапређење глобалне безбедности на путевима), која је донета са циљем да се смањи
најмање 50% број смртних последица и повређивања у саобраћају током десетогодишњег
периода. Глобални план описује шта је потребно за достизање тог циља и позива све владе и
партнере у безбедности саобраћаја да имплементирају интегрисани приступ „безбедном
систему“ саобраћаја. [8]
Препоруке су веома практично систематизоване и графички приказане у матрици
(стубови/области) управљања безбедношћу саобраћаја на путевима кроз вертикалну и
хоризонталну координацију (слика 1). [9]
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Област
Стуб

ЗАКОНОДАВСТВО

РЕАЛИЗАЦИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

ТЕХНОЛОГИЈА

МЕЂУНАРОДНА
РЕГ. ПОДРШКА

Безбедан
корисник

Саобраћајна правила,
возачи, бициклисти,
пешаци

Поштовање закона и
прописа осигурано од
стране полиције и инспектора

Поштовање закона и
прописа осигурано од стране
полиције и инспекције

Помоћна технологија
и опрема, подсетници
на правила

Правни инструменти
и резолуције УН
РС, ВП.1, СЦ.1, ВП.15

Безбедно
возило

Правила и стандарди за
учешће возила у
саобраћају

Сертификација и инспекције
од стране квалификованих
инспектора

Ревизија, процена и
инспекција од стране
квалификованих тимова

Подржавајућа
технологија и опрема,
подсетници о усклађ.

Правни инструменти
и резолуције УН РС,
ВП.1, СЦ.1, ВП.29

Безбедан
пут

Стандарди за
пројектовање,
изградњу и одржав.
путева и сигнализац.

Ревизија, процена и
инспекција од стране
квалификованих тимова

Сертификација и инспекције
од стране квалификованих
инспектора

Опраштајући и
самообјашњавајући
дизајн путева,
интелигентни системи
путева

Правни инструменти
и резолуције УН
РС, међ. стандарди
ВП.1, СЦ.1

Ефикасан
одговор
након СН

Стандарди и
прикупљање података
након СН, одговор и
истрага СН

Надзор спасилачких служби,
истражитељи који истражују
незгоде

Надзор спасилачких
служби, истражитељи
који истражују незгоде

Помоћна технологија
и опрема

Консолидована
резолуција, међ.
стандарди ВП.1, СЦ.1

Слика 1. Вертикална и хоризонтална координација у управљању безбедношћу саобраћаја
Извор: Global plan Decade of Action for Road Safety 2021–2030 [9]

Овакав глобални приступ даје додатну подршку раније дефинисаном циљу је да се насеља
„врате“ људима, (а не да су само за возила), са добрим саобраћајним условима за рањиве
учеснике у саобраћају, са смањеним бројем моторних возила, добрим системом јавног превоза,
чистијим ваздухом, и са друштвеном и економском одрживошћу.
4. НОВИНЕ У ПРИСТУПУ КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Обзиром да и у Републици Србији циљеви дефинисани Стратегијом нису остварени, било је
потребно сагледати разлоге за такво стање и дефинисати стратегију за наредни период од 2021.
до најмање 2025. године. Део стручњака је става да одговорни за спровођење Стратегије нису
предузели све потребно да се циљеви остваре, а други део сматра да су циљеви постављени
преамбициозно, у складу са квантитативним вредностима циљева у ЕУ, који се не могу
некритички применити на наше конкретне услове.
Опција редефинисања циљева није искоришћена за време важења стратегије и Акционог
плана, што је такође један од неискоришћених алата од стране одговорног субјекта за примену
Стратегије. Обзиром да је прва Стратегија имала период важења закључно са 2020. годином,
то значи да је нова, друга стратегија требала бити спремна до краја те године, како би се
обезбедио континуитет у напорима за унапређење безбедности саобраћаја на стратешком и
државном нивоу. Може се чути доста разлога за недоношење друге по реду стратегије, али
сваки од њих више звучи као правдање него као реални разлог за тако важан задатак.
4.1. Нацрт стратегије безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2022. до 2030.
Агенција за безбедност саобраћаја формирала је Радну групу за израду Предлога националне
стратегије о безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2022. до 2030. године и
Акционог плана за реализацију Стратегије. Радна група почела је са радом 2. новембра 2021.
године, а послови на изради Предлога стратегије налазе се у завршној фази.
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На основу анализе једне од итерација текста Нацрта стратегије (децембар 2021. године), може
се видети да је предложени садржај нове стратегије, која је на 49 страна, следећи:
1. Увод (постоји у обе стратегије);
2. Најважнији међународни документи значајни за припрему националне стратегије
безбедности саобраћаја (новина у овом Нацрту);
3. Најважнији циљеви и мере из претходне стратегије безбедности саобраћаја у
Републици Србији (новина у овом Нацрту);
4. Реализација планираних мера и активности и остварење циљева из претходне
стратегије (новина у овом Нацрту);
5. Стање и кључни проблеми безбедности саобраћаја у Републици Србији (у претходној
стратегији: Стање и тенденције у безбедности саобраћаја);
6. Жељено стање (постоји у обе стратегије);
7. Најважнији принципи рада у безбедности саобраћаја (у претходној стратегији: Начела);
8. Кључне области рада и активности (у претходној стратегији: Кључне области рада –
стубови);
9. Кључни изазови – претње за реализацију стратегије безбедности саобраћаја (у
претходној стратегији: Кључни изазови безбедности саобраћаја у Републици Србији до
2020. године;
10. Носиоци најважнијих активности (у претходној стратегији: Носиоци активности);
11. Стручно праћење, извештавање и евалуација (у претходној стратегији: Праћење,
извештавање и стално унапређивање).
Може се закључити да су суштинске новине у Нацрту, друге по реду, националне Стратегије
заправо осврт на резултате и ефекте примене прве Стратегије. Нацрт стратегије безбедности
саобраћаја за период од 2022. до 2030. године за сада не предвиђа и одредбе које га повезују
са будућим Акционим планом, као што је то био случај са претходном стратегијом.
5. ПРЕДЛОГ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ САДРЖАЈА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Национална и локалне стратегије безбедности саобраћаја за период до 2025. или 2030. године
треба да су засноване на приступу „Безбедан систем“. Основни принципи овог приступа су:
• Људи праве грешке: Људи ће и даље правити грешке, а систем друмског превоза мора се
томе прилагодити. Систем друмског превоза не би требало да резултира смрћу или
тешким телесним повредама као последицом грешке на путу.
• Људска физичка слабост: Постоје познате физичке границе за силу коју тела могу да
издрже пре него што задобију повреде. Управљати силама тако да при судару се остваре
оне силе које може људско тело да издржи.
• „Путеви који опраштају грешке возача“: Пројектанти и управљачи система морају да
узму у обзир ограничења људског тела у пројектовању и одржавању путева, возила и
брзина.
У оквиру кључних области рада, међу најважније мере и активности које требају бити
детаљније разрађене у акционом плану безбедности саобраћаја убрајају се:
• јачање капацитета и интегритета субјеката безбедности саобраћаја;
• успостављање процеса праћења стања безбедности саобраћаја;
• успостављање редовног извештавања о стању и проблемима безбедности саобраћаја;
• стручно усавршавање кадрова у јавном сектору;
• успостављање савремених процедура унапређења безбедности инфраструктуре
• унапређење саобраћајног образовања и васпитања и
• спровођење савремених кампања безбедности саобраћаја.
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Релевантне активности укључују следеће [10]:
• Активност 1: Подстицати, где је потребно, повећање финансирања за безбедност
саобраћаја на путевима.
• Активност 2: Заговарање безбедности на путевима на највишим нивоима и олакшавање
сарадње међу више заинтересованих страна, укључујући невладине организације,
националне и међународне финансијске институције.
• Активност 3: Повећати свест о факторима ризика и потреби за појачаном превенцијом
ради спречавања настанка саобраћајне незгоде.
• Активност 4: Пружити смернице локалним самоуправама о јачању система управљања
безбедношћу на путевима и спровођење добрих пракси и примера у области
безбедности саобраћаја на путевима.
• Активност 5: Побољшати квалитет прикупљених података о безбедности на путевима.
Предлог за будући садржај стратегија безбедности саобраћаја локалних самоуправа, свакако
мора бити усклађен са новом, другом по реду, стратегијом безбедности саобраћаја, која тек
треба да се донесе у Републици Србији. Али постоји и простор за разлике у садржају, услед
специфичности услова локалне самоуправе и простор за примену савремених научних
достигнућа и позитивних искустава других локалних самоуправа у области безбедности
саобраћаја. Свакако ће се и разликовати будуће стратегије које су донете након истека периода
важења прве, односно у појединим локалним самоуправама и друге стратегије, од оних које ће
се донети по први пут. Заједничко за садржај свих стратегија безбедности саобраћаја је да не
треба да га дефинише нико са стране, ма колико био стручан, већ одговорна лица из тих
локалних самоуправа за коју се доносе стратегије и које ће, као и до сада, највероватније
ангажовати субјекте са искуством и референцама које гарантују квалитетну реализацију
пројекта Стратегије.
6. ЗАКЉУЧАК
У протеклих пар деценија десила се успешна културна промену у безбедности на путевима.
Мере које су се у почетку чиниле екстремним, временом су се „нормализовале“ и биле
прихваћене. За већину људи, везивање сигурносних појасева у возилима и ношење
мотоциклистичких кацига сада је аутоматско, иако то није увек био случај. У реализацији
стратегија безбедности саобраћаја и акционих планова остаје и даље доста могућности да се
побољша разумевање и унапреде ставови о проблемима безбедности саобраћаја.
Подаци и њихова обрада статистичким методама имају важну улогу у праћењу напретка у
имплементацији циљева одрживог развоја безбедног система кроз договорене индикаторе
безбедности саобраћаја. Добијање више поузданих података има потенцијал да раније пружи
дубински увид у широк спектар питања у вези са безбедношћу на путевима. Нове и постојеће
технологије прикупљања података уз неопходна стручна знања могу помоћи, између осталог,
у процени ризика, обуци запослених и праћењу програма.
Кроз боље идентификовање ризика и рањивих области, могу се утврдити и празнине у обуци
и потребама обуке саобраћајног образовања и васпитања. Да би таква обука била ефикасна,
курсеви прилагођени потребама, политикама и праксама заинтересованих страна могу бити
веома корисни и препоручују се. У складу са наведеним, једна од активности у стратегији
безбедности саобраћаја за град Београд, као најнапреднијој стратегији безбедности собраћаја
у Р. Србији, је и стручно усавршавање кадрова у јавном сектору. Поред тога, праћење напретка
релевантних програма и пројеката уопште, имало би користи од таквих нових података,
технологија и прилагођене обуке, доприносећи побољшању усклађености и помагању
заинтересованим странама да постигну постављене циљеве, за спровођење циљева одрживог
развоја.
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Предлог за будући садржаји стратегија безбедности саобраћаја локалних самоуправа, је да
свакако мора бити усклађен са новом, другом по реду, стратегијом безбедности саобраћаја,
која тек треба да се донесе у Републици Србији, али треба да осликава и специфичности услова
и стања безбедности саобраћаја локалне самоуправе.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Липовац, К., Стратегије безбедности саобраћаја, реферат, саветовање ''Безбедност саобраћаја на
путевима'', Врњачка Бања, (2005)
[2] Закон о безбедности саобраћаја на путевима, „Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон
[3] Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године, Службени гласник РС, бр. 64/2015
[4] Петровић, Д., Липовац, К., и сарадници. Стратегија безбедности саобраћаја на територији
града Ниша, за период од 2017. до 2021. године, са предлогом акционог плана за спровођење
Стратегије, АМСС-Центар за моторна возила и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду,
Ниш, (2018)
[5] Петровић, Д. и сарадници. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима града Сомбора за
период од 2018. до 2022. године, АМСС Центар за моторна возила, Београд, (2018)
[6] Клајић, С. и сарадници. Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Пирота за
период од 2018. до 2023. године, Хармонија пројект д.о.о., Пирот, (2017)
[7] Липовац,. К. и сарадници. Стратегија безбедности саобраћаја за град Београд 2021-2025.,
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд, (2020)
[8] Resolution 74/299, Improving global road safety, General Assembly United Nations, 31 August 2020.
[9] Global plan Decade of Action for Road Safety 2021 – 2030, United Nations, 28 October 2021.
[10] Road Safety Considerations in Support of the 2030 Agenda for Sustainable Development, UN
conference on trade and development. [Интернет] Доступно: https://unctad.org/system/files/officialdocument/dtltlb2017d4_en.pdf (Приступ: 30.03.2022.)

296

ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЈКП ГСП
„БЕОГРАД” ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2026. ГОДИНЕ
Владан Младеновић1, ЈКП ГСП „Београд”

Апстракт: Стратешки приступ решавању проблема безбедности саобраћаја подразумева
деловање на глобалном, националном и локалном нивоу. На локалном нивоу стратешки
приступ решавања проблема безбедности саобраћаја подразумева и повећање безбедности
саобраћаја транспортних компанија, међу којима и оних чија је основна делатност превоз
путника у систему јавног градског превоза.
Рад има за циљ да на практичном примеру ЈКП ГСП „Београд” покаже неопходност
стратешког приступа у решавању проблема безбедности саобраћаја чији је први корак
доношење Стратегије безбедности саобраћаја за петогодишњи период (2022.-2026. година),
са Акционим планом за спровођење предложених мера. У раду је такође приказан однос
улагања у безбедност саобраћаја и ефеката смањења губитака у пословању ЈКП ГСП, а
истовремено и повећање безбедности саобраћаја.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, стратегија безбедности саобраћаја

THE ELEMENTS OF THE TRAFFIC SAFETY STRATEGY OF THE JKP GSP
"BEOGRAD" FOR THE PERIOD 2022 TO 2026
Abstract: A strategic approach to solving traffic safety problems involves acting at the global,
national and local levels. At the local level, the strategic approach to solving the problem of traffic
safety implies increasing the traffic safety of transport companies, including those whose main
activity is passenger transport in the public transport system.
By the practical example of the JKP GSP “Beograd”, the paper aims to show the necessity of the
strategic approach to the problem of traffic safety within the one segment of the company for public
transport, the first step of the approach being the adoption of the Traffic Safety Strategy for a fiveyear period (2022-2026) with an Action Plan for the implementation of the proposed measures. The
paper also presents the correlation between the JKP GSP’s investing in traffic safety and the effects
of reducing the company’s losses, and parallelly, the increase in traffic safety as well.
Keywords: traffic safety, traffic safety strategy.
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1. УВОД
Проблем безбедности саобраћаја траје више од једног века, колико и интензиван развој
друмског саобраћаја, због чега је неопходно развити ефикасан систем управљања безбедношћу
саобраћаја, чија је сврха најпре смањење броја саобраћајних незгода и настрадалих лица у
саобраћајном незгодама, а затим и смањење свих осталих штетних последица саобраћаја.
Најефикаснији начин управљања безбедношћу саобраћаја је да се у решавање овог проблема
уведе стратешки приступ.
Стратешки приступ у решавању проблема управљања безбедношћу саобраћаја подразумева
најпре искрену одлуку да се приступи решавању овог проблема, а затим као први корак,
доношење Стратегије безбедности саобраћаја. Сврха Стратегије безбедности саобраћаја је да
реално прикаже тренутно постојеће стање безбедности саобраћаја, да се дефинише жељено
стање, али и да се укаже на главне правце деловања како би се постојеће стање што више
приближило жељеном стању.
Постојеће Стратегије безбедности саобраћаја, на нивоу Републике Србије и на нивоу Града
Београда, означавају транспортне компаније као једне од носилаца послова од значаја за
унапређење безбедности саобраћаја.
Обзиром да до сада није донет овакав документ, пружа се могућност да коцепт Стратегије
безбедности саобраћаја ЈКП ГСП „Београд” буде сачињен најбољом комбинацијом
досадашњих решења, а која имају реалну и практичну примену у предузећу.
Полазна основа Стратегије безбедности саобраћаја ЈКП ГСП „Београд”, у сваком случају, мора
бити правни оквир којим се овај документ поставља на одговарајуће место у хијерархији
докумената Предузећа којима се регулишу правила пословања.
Следећа компонента Стратегије је реално и свеобухватно сагледавање тренутног стања
безбедности саобраћаја читавог предузећа кроз аспекте организације система предузећа који
управља безбедношћу саобраћаја, кроз аспекте показатеља безбедности саобраћаја предузећа
и кроз финансијски аспект.
Пошто се већ сада назире да је за стратешко решавање проблема безбедности саобраћаја
предузећа потребно ангажовати релативно велики број запослених, на различитим нивоима у
организацији предузећа и са различитим нивоима знања и могућности деловања у овој
области, потребно је дефинисати начела и принципе који ће се примењивати у раду, као и
приступ који треба да има целокупни систем предузећа који решава проблеме безбедности
саобраћаја. Овај елемент Стратегије може преузети већ дефинисана начела Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, а
принципе и приступ безбедног система из Стратегије безбедности саобраћаја за град
Београд за 2021-2025. годину.
Неизоставан елемент сваке Стратегије је дефинисање жељеног стања, па је и у овом случају
неопходно дефинисати чему се заправо тежи у безбедности саобраћаја предузећа.
Кључне области рада на које треба деловати да би се постигло жељено стање у безбедности
саобраћаја, такође морају бити дефинисане Стратегијом безбедности саобраћаја ЈКП ГСП
„Београд“.
Да би овакав документ произвео мерљив ефекат у безбедности саобраћаја предузећа потребно
је дефинисати начин примене и елементе којима се контролише примена Стратегије
безбедности саобраћаја у пословању предузећа. За реализацију овог елемента неопходно је
дефинисати пролазне циљеве, односно дефинисати жељене вредности за сваку од година из
следећег петогодишњег периода.
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На овај начин се једном годишње формирају одговарајући Акциони планови безбедности
саобраћаја ЈКП ГСП „Београд”, који се прилагођавају реализацији Стратегије развоја јавног
линијског превоза путника на територији Града Београда за период до 2033. године [8].
2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Анализа постојећег стањa безбедности саобраћаја указује на управљачке мере које је
неопходно предузети, па је због тога важно користити показатеље који квалитетно дефинишу
постојеће стање безбености сабраћаја.
Обзиром да се Стратегије безбедности саобраћаја доносе за петогодишњи период, тренутно
стање безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“ може се сагледати кроз анализу
показатеља безбедности саобраћаја у претходном петогодишњем периоду (од 2016. до 2020.
године). Приликом тумачења добијених резултата, у сваком случају, неопходно је узети у
обзир знатно смањење одвијања саобраћаја током 2020. године, због увођења ванредног стања,
изазваног епидемијом вируса COVID-19.
Безбедност саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд” може се посматрати кроз правни оквир, на
организационом нивоу, кроз показатеље безбедности саобраћаја, као и на финансијском
нивоу.
2.1 Правни оквир безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд”
Безбедност саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд” је регулисана Законима и подзаконским актима
Републике Србије, али и интерним документима предузећа.
Статут ЈКП ГСП „Београд” је основни општи акт предузећа. Остали акти ГСП-а (правилници,
одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања и друга општа акта у складу са
законом и потребама ГСП) морају бити у сагласности са овим статутом. Безбедност саобраћаја
се у овом документу помиње у Члану 79., који прописује доследно спровођење прописа из
области безбедности саобраћаја.
Колективни уговор ЈКП ГСП "Београд" је правни акт предузећа којим се између осталог
уређују права, обавезе и одговорности запослених у предузећу, у складу са Законом и
интерним правилима предузећа.
Правилник о унутрашњој контроли безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“ је тренутно
уједно и стратешки и оперативни документ којим је регулисано питање безбедности
саобраћаја на нивоу предузећа. Може се сматрати документом који може бити добра основа за
дефинисање Стратегије безбедности саобраћаја предузећа.
Правилник о обавезама саобраћајног особља у ЈКП ГСП „Београд“ је оперативни документ
којим се најпре дефинише појам саобраћајног особља у предузећу, а затим и њихове обавезе
приликом извршавања радних задатака, што подразумева и питања безбедности саобраћаја.
2.2 Организација послова безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд”
У оквиру интегрисаног система менаџмента према захтевима стандарда ИСО 9001:2015
дефинисана је процедура за целокупан процес саобраћајне експлоатације, а у оквиру ње је
дефинисан и процес безбедности саобраћаја. Овом процедуром дефинишу се извршиоци,
поступци рада, одговорности, потребна документација и садржај активности за спровођење
безбедности саобраћаја.
Интерна база података о саобраћајним незгодама ЈКП ГСП „Београд” садржи податке о
евидентираним саобраћајним незгодама у којима су учествовала возила предузећа.
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Осим основних података о времену, месту, учесницима и тежини последица саобраћајне
незгоде, база података садржи и детаљне податке из сваке од наведених категорија, тако да је
за анализу за сваку саобраћајну незгоду доступно 30 различитих података.
2.3 Показатељи безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд”
Приказани апсолутни показатељ указује на тренд смањења укупног броја евидентираних
саобраћајних незгода (табела 1.).
Табела 1. Број саобраћајних незгода у којима су учествовала возила ГСП Београд
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“

СП
Централа
2016.
370
2017.
315
2018.
368
2019.
258
2020.
177
УКУПНО
1.488

СП
Дорћол
114
124
98
84
60
480

година

СП
Космај
183
212
207
226
223
1.051

СП
СП Нови
Карабурма Београд
333
386
339
402
325
369
332
368
322
348
1.651
1.873

СП
Земун
162
142
140
139
135
718

УКУПНО
1.548
1.534
1.507
1.417
1.265
7.271

број СН /100 000 km

Релативни показатељ безбедности саобраћаја којим се најбоље приказује реално стање је
број саобраћајних незгода на 100000 пређених километара (слика 1.).
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Слика 1. Број саобраћајних незгода возила ГСП-а, на 100000 km
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“

број СН

Сумиран број свих саобраћајних незгода у којима је утврђена одговорност возача ГСП-а,
графички приказан (слика 2.), приказује тренд утицаја фактора човек (возач) на безбедност
саобраћаја.
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Слика 2. Број саобраћајних незгода са одговорношћу возача ГСП-а
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“
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број СН

Подаци интерне базе података предузећа о саобраћајним незгодама пружају могућности за
различите анализе, па се тако анализом података о претходном радном стажу и радном стажу
у ГСП-у, возача за које је утврђена одговорност за настанак саобраћајне незгоде, дошло до
закључка да су новопримљени возачи са радним искуством мањим од 4 године безбеднији од
новопримљених возача са радним искуством већим од 4 године. Ова анализа показала је
заправо колико погрешни ставови и навике доприносе небезбедном понашању, а мера таквог
понашања приказана је на слици 3.
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Слика 3. Број саобраћајних незгода са одговорношћу возача ГСП-а
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“

Подаци интерне базе података предузећа о саобраћајним незгодама показују да је утврђена
неисправност возила у распону од 0,75% до 1,64%, посматрано по видовима превоза.
Табела 2. Број саобраћајних незгода за које је утврђена неисправност возила ГСП-а
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“

2016.
2017.
2018.
исправност
возила
трам трол бус трам трол бус трам трол
бус
исправно
370 114 1064 315 124 1095 368
98
1041
неисправно
3
0
6
0
0
12
0
0
13

2019.
2020.
трам трол бус трам трол бус
258 84 1065 177
60 1028
0
0
8
1
1
0

укупно

258

373

114 1070 315

124 1107 368

98

1054

84

1073

178

61

1028

На основу података интерне базе података предузећа о саобраћајним незгодама утврђено је да
је у мање од 20% случајева неповољно стање коловоза (асвалт влажан и асвалт клизав), имало
утицаја на настанак и величину последица саобраћајних незгода у којима су учествовала
возила ГСП-а (табела 3.).
Табела 3. Стање коловоза на месту настанка СН у којима су учествовала возила ГСП
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“

2016
2017
трам трол бус трам трол бус
непознато
0
0
2
0
0
1
асвалт сув
309 90 925 274 106 918
асвалт влажан 56
18 100 35
15 140
асвалт клизав
5
6
34
6
3
36
бетон влажан
0
0
0
0
0
0
коцка сува
0
0
3
0
0
0
Стање
коловоза

укупно

370

114 1064 315

124 1095

2018
2019
трам трол бус трам трол бус
0
0
1
0
0
0
309 74 858 230 71 918
59
14 138 28
11 113
0
10
43
0
2
44
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
трам трол бус
0
0
0
170 49
867
7
11
129
0
0
32
0
0
0
0
0
0

368

177

301

98

1041 258

84

1075

60

1028

Карактеристике саобраћајница на траси линија јавног градског превоза путника, на којима су
ангажована возила ГСП-а, свакако имају утицаја на настанак и последице саобраћајних
незгода, па је у табели 4. приказана расподела укупног броја евидентираних саобраћајних
незгода у којима су учествовала возола ГСП-а, по улицама. Анализиране су улице са више од
100 евидентираних СН у посматраном временском пероду, а приказана дужина је дужина
улице којом се пружају трасе линија на којима саобраћају возила ГСП-а.
Табела 4. Улице са највећим бројем СН у којима су учествовала возила ГСП-а
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“

улица

број СН

дужина
[km]

густина СН
[br. SN/km]

Бул. краља Александра
Бул. војводе Мишића
Бул. деспота Стефана
Бул. Ослобођођења
Зрењанински пут
Пожешка
Цара Душана
Кнеза Милоша
Јурија Гагарина
Београдска
Цара Душана Земун
Бранкова и Зелени венац

372
332
227
167
152
129
112
111
111
110
108
102

7,5
1,8
1
6,1
12
2,6
1,1
1,8
4,6
0,6
3,5
0,5

50
184
227
27
13
50
102
62
24
183
31
204

2.4 Финансијски оквир безбедности саобраћаја ГСП-а
Последице саобраћајних незгода су трошкови који многоструко превазилазе неопходна
улагања у безбедност саобраћаја. Анализа везана за финансијске последице саобраћајних
незгода и улагања у безбедност саобраћаја, може да се посматра на исти начин као и сваки
други инвестициони пројекат. Досадашњи резултати показују да инвестирање у безбедност
саобраћаја даје интерну стопу приноса од 10% до 30%, односно да се таква ефикасна улагања
могу ретко наћи у другим областима [6].
Губици у пословању ЈКП ГСП „Београд“, изазвани саобраћајним незгодама највидљивији су
посматрањем кроз изгубљено време у раду на линијама. Пример за то је дат хистограмом на
слици 4. који приказује на овај начин изгубљено време само једног од шест саобраћајних
погона предулећа, у посматраном периоду.
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Слика 4. Изгубљени часови рада на линијама због СН возила СП Карабурма
Извор: Интерна база података ЈКП ГСП „Београд“
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План јавних набавки предузећа ЈКП ГСП „Београд” за 2020. годину садржи 414 ставки
разврстаних у категорије добра, услуге и радови. Од овог броја скоро 1/4 су ставке које
директно утичу на безбедност саобраћаја: од делова кочног система возила до софтвера за
обраду података са дигиталних тахографа [7]. Новчана средства планирана овим документом
за набавке које утичу на безбедност саобраћаја износе приближно 466.000.000,00 динара, која
потичу од планираног прихода од 10.000.000.000,00 динара (према Анексу 1 Уговора о
реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града
Београда број XXXIV-08-401.1-27 од 31.12.2019. године, од 15.05.2020. године) [1].
На основу изнетог може се закључити да се око 4,66% планираног прихода предузећа улаже
директно у безбедност саобраћаја.
3. ДЕФИНИСАЊЕ ЖЕЉЕНОГ СТАЊА
Жељено стање безбедности саобраћаја могуће је дефинисати амбицијом, мисијом, визијом и
циљевима, по угледу на Стратегије Републике Србије и Града Београда, на следећи начин:
•
•
•
•

Амбиција - смањити смртности и ризик од тешких повреда на ниво најуспешнијих
предузећа која пружају услугу јавног градског превоза путника у државама Европске
уније;
Мисија - успоставити функционалан и одржив систем безбедности друмског саобраћаја
који ће омогућити ЈКП ГСП „Београд“ успешно управљање безбедношћу саобраћаја;
Визија – пружање услуге ЈГПП-а без погинулих, са смањеним бројем повређених и
смањеним трошковима саобраћајних незгода;
Циљеви – могу бити дефинисани као коначни циљеви које треба постићи на крају периода
важења Стратегије и као пролазни циљеви, којима се мери успешност достизања коначних
циљева, а односе се на систем безбедности саобраћаја предузећа, ставове, понашање и
последице саобраћајних незгода.

Доношење стратегије треба да омогући изградњу одрживог и делотворног система управљања
безбедношћу саобраћаја до 2026. године који ће бити могућ ако се постигну следећи циљеви
у погледу последица саобраћајних незгода:
− да се смањи за 40% годишњи број погинулих лица у саобраћајним незгодама у 2026. години,
у односу на 2020. годину;
− да се смањи за 40% број тешко повређених лица у 2026. години, у односу на 2020. годину;
− да се смањи за 30% број лако повређених лица у 2026. години, у односу на 2020. годину.
4. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА НА ПОВЕЋАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Кључне области рада на повећању безбедности саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“ су: управљање
безбедношћу саобраћаја, безбеднији учесници у саобраћају, безбеднија возила и безбедније
саобраћајнице.
4.1 Управљање безбедношћу саобраћаја
Имплементација стандарда ИСО 39001:2016 и његова интеграција са већ успостављеним
системом менаџмента у ЈКП ГСП „Београд” је један од пословних циљева предузећа за 2022.
годину [3]. Стандард ИСО 39001:2016 представља први међународни документ са ''Визијом
Нула'', која подразумева да се 2030. године број погинулих у саобраћају смањи за 50% у
односу на 2020. годину, а 2040. такође смањи за 50% у односу на 2030. годину и коначно да
2050. године не буде погинулих у саобраћајним незгодама.
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Циљ примене стандарда ИСО 39001:2016 није да се дефинишу услови квалитета и техничких
захтева у области саобраћаја (путева, саобраћајних знакова, возила, услуга служби за превоз
путника и робе итд.), нити увођење једнобразности у структури система управљања
безбедношћу саобраћаја, већ да се заједничком одговорношћу која је подељена између
одговорних структура обезбеди испуњење претходно наведених циљева [2].
За остварење планираних циљева овај стандард подразумева увођење већ дефинисаних
индикатора безбедности саобраћаја или сопствених за потребе предузећа, као и испитивање
ставова учесника у саобраћају о ризицима у друмском саобраћају, па је јасно да су то области
деловања за побољшање управљања безбедношћу саобраћаја.
Анализом тренутног стања управљања безбедношћу саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“ утврђено
је да ово предузеће има одличну базу података о саобраћајним незгодама. Међутим, систем
треба надоградити тако да предузеће има одличну (свеобухватну) базу података о безбедности
саобраћаја предузећа. Оваква база података треба да се интегрише са свим осталим подацима
који су битни за безбедност саобраћаја, али и да буде истовремено доступна свима који раде
у систему безбедности саобраћаја предузећа. Предлог за унапређење базе података
безбедности саобраћаја је свакако ГИС пројекат, јер предузеће већ користи геореференциране
податке (прецизна локација возила у реалном времену) кроз већ постојећи Систем за наплату
карата и контролу рада возила. Предложени ГИС пројекат би ове податке објединио са већ
постојећим геореференцираним подацима Секретаријата за саобраћај Града Београда који
дају преглед радова на саобраћајницама у Београду (слика 5.), као и са геореференцираним
подацима Интегрисане базе података о обележјима безбедности саобраћаја [4]. Највећа
предност оваквог ГИС пројекта је интегрисање и аналогних података који потичу из
отправничких рапорта, диспечерских изештаја и свих осталих извештаја који садрже податке
битне за управљање безбедношћу саобраћаја предузећа ГСП.

Слика 5. Преглед актуелних радова у Београду, ГИС мапа Секретаријата за саобраћај
Извор: https://szsgis.beograd.gov.rs

4.2 Безбеднији учесници у саобраћају
Стратешки приступ према учесницима у саобраћају најпре обухвата промену небезбедног
понашања возача предузећа ГСП који обављају превоз путника, а затим и промену
небезбедног понашања путника.
Основни приступ промени небезбедног понашања возача у саобраћају је предузимање
додатних мера превенције, едукација и репресија.
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У Норвешкој је уочено да је редовна деветочасовна контрола у току 6 недеља довела до
смањења брзине вожње за 0,9 до 4,8 km/h, те да су ефекти трајали највише 8 недеља.
Непосредна контрола брзо делује али су ефекти ограничени у времену и простору [5]. На
основу наведеног намеће се закључак да акценат у промени понашања возача треба да буде
на превенцији и едукацији возача.
Оснивање Центра за професионално оспособљавање возача у оквиру ЈКП ГСП „Београд“ је
одличан стратешки корак у пословању предузећа, али и у безбедности саобраћаја. Свакако ће
ефекти редовне обуке за сертификацију возача повољно деловати на безбедност саобраћаја,
али овај Центар може и да врши едукацију возача који су учествовали у саобраћајним
незгодама.
Промена небезбедног понашања путника може се вршити екстерном кампањом безбедности
саобраћаја. Кампања коју би најпре требало спровести била би кампања „Не утрчавај у
аутобус“, која би се базирала на чињеници да од одлуке возача да затвори врата до самог
затварања врата протекне 2 секунде (1 „психолошка секунда“ и 1 секунда за одзив
пнеуматског система), што даје могућност путницима да из зоне „мртвог угла“ ретровизора
(које возач није могао да уочи пре одлуке да започне затварање врата) утрчавају у возило док
траје процес затварања врата.
4.3 Безбеднија возила
Анализа тренутног стања показала је задовољавајући ниво безбедности возила ГСП-а, са
аспекта техничке исправности. Осим побољшања у овој области, Стратегијом би у складу са
начелом „поредити се са најбољима“ и приступом безбедног система да „човек греши и увек
ће грешити“ требало додатно радити на побољшању активне безбедности возила. Једна од
могућности је и увођење додатних сензора за детекцију пешака и бициклиста, на возилима
предузећа (слика 6.). Испитивања у САД, из 2016. године показала су да овакви системи за
58,5% смањују ризик од судара аутобуса и пешака, а уштеда коју остварују смањењем броја
саобраћајних незгода са материјалном штетом се креће од 904 до 1.947 УСД по аутобусу, на
годишњем нивоу [9].

Слика 6. Приказ рада сензора на аутобусима, за детекцију пешака и бициклиста
Извор: https://www.roadsbridges.com/modern-challenges
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Безбедније саобраћајнице
У складу са начелима општег интереса и заједничког деловања и начелом кооперације и
координације, уз принцип опраштајућег система, предузеће ГСП има основа да изнесе
Секретаријату за саобраћај Града Београда предлоге за побољшање саобраћајница како би оне
биле безбедније за све кориснике.
Једно од могућих решења безбеднијих стајалишта јавног превоза могло би бити облагање
површине стајалишта и изградња ивичњака у дужини стајалишта од тартана (материјала од
рециклиране гуме који се користи за спречавање повреда на спортским теренима и дечијим
игралиштима). При томе, пошто се овај материјал производи у више боја могуће је површину
стајалишта њиме обложити у трапезастом облику тако да његова ивица према тротоару буде
гранична линија „мртвог угла“ ретровизора возила, чиме би се уз кампању усмерену према
корисницима јавног превоза смањиле повреде путника који утрчавају у возило након што је
возач већ дао команду за затварање врата на возилу.
5. ЗАКЉУЧАК
Стратегија безбедности саобраћаја је први документ предузећа којим се потврђује намера да
се решењу проблема безбедности саобраћаја приступи искрено и озбиљно. Овај документ
сагледава предности и мане система управљања безбедношћу саобраћаја у предузећу и на
основу тога даје смернице за деловање на побољшању система.
Суштина овог документа је преузимање одговорности и у складу са тим промена ставова
према безбедности саобраћаја, на свим нивоима предузећа.
Да би Стратегија безбедности саобраћаја предузећа ЈКП ГСП „Београд“ била делотворан
документ, мора да садржи следеће елементе: правни оквир, анализу постојећег стања
безбедности саобраћаја предузећа, дефинисана начела и принципе, дефинисане кључне
области рада, начин примене и елементе за контролу.
Сама по себи, Стратегија безбедности саобраћаја не може да реши проблем, али њена
доследна примена, што најпре подразумева доследну примену Закона а затим и планираних
активности, може да допринесе бољим резултатима. Бољи резултати предузећа у области
безбедности саобраћаја доводе до значајних уштеда, које утичу на боље пословање предузећа.
Усвајањем Стратегије безбедности саобраћаја и активним радом на њеној реализацији,
предузеће се сврстава у групу друштвено одговорних компанија, што поправља имиџ
компаније и олакшава пословање.
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АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ВОЗИЛА ЈKП ГСП
„БЕОГРАД“ СА АKЦЕНТОМ НА НЕЗГОДЕ СА УЧЕШЋЕМ ТРАМВАЈА
Дејан Исаковић1, ЈКП ГСП „Београд“
Јована Исаковић2, студент Академије техничких струковних студија Београд

Апстракт: Познато је да је јавни градски превоз путника важан фактор за функционисање
града, као и то да задовољити потребе корисника значи омогућити им брз, удобан, ефикасан,
по прихватљивој цени безбедан превоз. Саобраћајне незгоде су најзначајнија негативна појава
у саобраћају, због чега су и најважнији елемент истраживања у овој области, па им је зато
и у раду посвећена посебна пажња.Анализом саобраћајних незгода обухваћен је период од 5
година (2016-2020. године), а то је време које је довољно да се уоче одређени трендови,
показатељи и законитости, како би се на основу тога могло дефинисати на који сегмент
појава се жели деловати да би се постигли одређени, циљем дефинисани позитивни ефекти
унапређења безбедности саобраћаја. Рад има за циљ да на примеру ЈKП ГСП „Београд“
укаже на неопходност стратешког приступа у решавању проблема безбедности саобраћаја
једног сегмента ЈKП ГСП-а за јавни градски превоз путника у трамвајском саобраћају, кроз
анализу и мере за решавање кључних проблема, а истовремено и унапређење безбедности
саобраћаја.
Kључне речи: безбедност саобраћаја, едукација возача трамваја, показатељи безбедности
трамвајског саобраћаја

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH THE PARTICIPATION OF
VEHICLES PUC GSP „BEOGRAD“ WITH EMPHASIS ON ACCIDENTS WITH
PARTICIPATION OF TRAMS
Abstract: It is well known that the urban public transport is an important factor for functioning of a
city, and that meeting its users’ needs means providing them with a fast, comfortable, efficient, and
safe transportation at an affordable price. Traffic accidents are the most significant negative traffic
phenomena, therefore they are the most important subjects of research in this area, and that is why
the special attention is paid to them also in this paper.
The analysis of the traffic accidents covers the period of five years (2016-2020) which is enough time
to notice certain trends, indicators, and regularities as to how they could be defined based on which
segment of the phenomenon one wants to act on, in order to achieve certain goal-defined positive
effects on improving traffic safety. This paper, by the example of PUC GSP “Beograd”, focuses on
the necessity of the strategic approach to solving the problems of traffic safety in one segment of the
PUC GSP for public urban passenger transport in tram traffic, through the analysis and measures to
solve the key problems, and at the same time to improve traffic safety.
Key words: traffic safety, tram driver education, tram traffic safety indicators.
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1.

УВОД

Познато је да је јавни градски превоз путника важан фактор у функционисању града, као и то
да задовољити потребе корисника значи омогућити им брз, удобан, јефтин и ефикасан, али
првенствено безбедан превоз. Саобраћајне незгоде су најзначајнија негативна појава у
саобраћају, због чега су и најважнији елемент истраживања у овој области, па им стога треба
посветити посебну пажњу.
Предмет овог рада је Aнализа саобраћајних незгода са учешћем возила ЈКП ГСП „Београд“ са
акцентом на учешће трамваја и мере повећања безбедности у трамвајском саобраћају. У раду
су приказани и анализирани изабрани основни показатељи безбедности саобраћаја, као и мере
за унапређење његове безбедности. Кроз рад су предочене мере које треба предузимати у циљу
сталног унапређења нивоа безбедности саобраћаја.
Анализом је обухваћен период од 5 година, а то је време које је довољно да се уоче одређени
трендови и законитости, како би се на основу тога могло дефинисати на који сегмент појава
се жели деловати да би се постигли одређени циљем дефинисани позитивни ефекти.
2.
АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ВОЗИЛА ЈКП ГСП
„БЕОГРАД“
Анализа саобраћајних незгода возила ЈКП ГСП „Београд“ је један од алата помоћу којег се
утврђује степен опасности и ризик учесника из ЈКП ГСП „Београд“ у саобраћају, али и шире,
посматрано на све учеснике у граду Београду.
2.1.

Апсолутни и релативни показатељи саобраћајних незгода

Најзначајни проблем који се односи на примену наведених показатеља односи се на разлике у
дефинисању саобраћајних незгода и њихових последица. Треба нагласити да се у анализи
саобраћајних незгода возила ЈКП ГСП Београд обично користи број евидентираних
саобраћајних незгода и њихових последица. Међутим, увек постоји и значајан број
саобраћајних незгода (СН), као и њихових последица које су се десиле, али нису због разних
разлога евидентирене. Значајан део незгода се не пријављује полицији, нити се пријављују све
повреде настале као последица саобраћајних незгода.
У раду је приказан само по један апсолутни и релативни показатељ који се најчешће користи
у свим анализама безбедности саобраћаја у затвореним системима као што је ЈКП ГСП
„Београд“, а то је број саобраћајних незгода и однос броја саобраћајних незгода и пређених
километара. Подаци о погинулим лицима и теже повређеним лицима у СН са учешћем
трамваја су у раду приказани само у делу који се односи на врсту трамваја који је учествовао
у СН, али се и ти показатељи воде и анализирају у ЈКП ГСП „Београд“.
2.1.1. Апсолутни показатељ саобраћајних незгода у ЈКП ГСП Београд
Из хистограма 2.1. уочава се да је према најчешће коришћеном апсолутном показатељу – броју
саобраћајних незгода у анализираном петогодишњем периоду присутан континуирани тренд
смањења. У 2020. години дошло је до значајног смањења броја саобраћајних незгода, али је то
доминантно условљено појавом пандемије, тј. корона вируса, обуставом експлоатације у
месецима март и април 2020. године.
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Хистограм 2.1. Број СН у ЈКП ГСП-а у периоду од 2016. до 2020. године
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

У односу на почетну 2016. годину, у 2019. години број саобраћајних незгода ЈКП ГСП-а
смањен је за 8,5%.
2.1.2. Релативни показатељ саобраћајних незгода у ЈКП ГСП Београд
У ЈКП ГСП Београд прате се неки од релативних показатеља, а један од њих је број
саобраћајних незгода на пређених 100.000 km. У хистограму 2.2., примећује се да је овај
показатељ био на приближно истом нивоу у 2016. и 2019. години, што свакако указује на
одређене мере коју су примењиване, а такође указује и на потребу интензивирања и промене
садржаја мера, ако се жели постићи да се унапреди стање.

Хистограм 2.2. Број СН у ЈКП ГСП Београд на пређених 100.000 km
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

2.1.3. Апсолутни показатељ саобраћајних незгода са учешћем трамваја
Хистограм 2.3. показује значајно смањење броја саобраћајних незгода (СН) у периоду од 2016.
до 2020. године, а обзиром да је 2020. година била и са утицајем пандемије, може се уочити
значајно смањење за 30,3% броја СН у 2019. години у односу на 2016. годину.
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Хистограм 2.3. Број СН са учешћем трамваја у периоду од 2016. до 2020. године
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

2.1.4. Релативни показатељ саобраћајних незгода са учешћем трамваја
Релативни показатељ саобраћајних незгода у хистограму 2.4. показује колико је саобраћајних
незгода у трамвајском саобраћају било на пређених 100.000 km. Сагледавши овај релативни
показатељ уочава се да број саобраћајних незгода осцилира, али да је 2019. године постигнут
напредак у односу на 2016. годину за око 11% .

Хистограм 2.4. Број СН са учешћем трамваја на 100.000 km, у периоду од 2016. до 2020. г.
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

2.2.

Просторна анализа саобраћајних незгода у ЈКП ГСП „Београд“

Мрежа саобраћајних линија простире се на дужини од 1.508 km, од тога 1.324 km покривају
аутобуси на 87 линија, 44.7 km тролејбуска мрежа на 6 линија и трамвајска мрежа се простире
на дужини од 134 km, на којој ради 12 трамвајских линија (податак за 2020.годину). [3]
Табела 2.1. показује улице са најчешћим саобраћајним незгодама у аутобуском, трамвајском и
тролејбуском саобраћају. Већином су то улице у самом језгру града Београда и
најоптерећеније саобраћајнице. Анализа података из табела 2.1. и 2.2. указује да се поклапају
улице са највише саобраћајних незгода и највећим бројем линија које пролазе кроз њих, а то
су: Булевар деспота Стефана (линије 16, 23 и 95), Булевар краља Александра (линије 7, 9, 14 и
27) и Булулевар кнеза Александра (линије 40 и 41).
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Табела 2.1. Улице у којима се најчешће догађају СН возила ЈКП ГСП у 2020. години
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“
Трамвајски погон
Тролејбуски погон
Аутобуски погони
Улице
Бр.СН
Улице
Бр.СН
Улице
Бр.СН
Војвођанска
23
Земунски пут
12
Војислава Илића
6
Устаничка
23
Војводе Степе
23
Бул. кнеза Александра
8
Смедеревски пут
17
Немањина
14
Пожешка
17
Бул.краља Александра
35
Цара Душана (Земун)
26
Бул. деспота Стефана
30
Бранков мост
20

Табела 2.2. Линије са најчешћим саобраћајним незгодама у 2020. години
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

Аутобуски погони
Број линије
Бр. СН
16
39
17
40
18
39
23
41
27
42
95
53

2.3.

Трамвајски погон
Број линије
Бр. СН
7
42
9
33
11
17
12
21
13
12
14
37

Тролејбуски погон
Број линије
Бр. СН
ЕКО1
2
28
8
29
12
40
13
41
19

Временска анализа саобраћајних незгода у ЈКП ГСП „Београд“

Анализом хистограма 2.5. уочава се да су у свим видовима превоза СН у 2020. години најчешће
догађале уторком и петком, а најмањи број СН евидентиран је недељом. Петком се повећава
интезитет саобраћаја, возачи се већ опуштају за предстојећи викенд, што доводи до смањења
концентрације и повећања броја СН. Викендом је смањен број СН, јер је смањен интензитет
саобраћаја, а мањи је и број возила ЈКП ГСП „Београд“ на улицама.

Хистограм 2.5. Број СН по видовима превоза по данима у недељи у 2020. години
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

Хистограм 2.6. показује да је током 2019. године највећи број СН евидентиран у месецима
новембар и децембар. Два наведена месеца су већ годинама „предодређена“ за већи број СН,
јер је више падавина, мокар је коловоз, што продужава пут кочења, као и због слабог
прилагођавања возача на новонастале услове.
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Хистограм 2.6. Број СН по видовима превоза по месецима у 2019. години
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

2.4.

Просторна анализа трамвајских саобраћајних незгода

Анализом табеле 2.3. уочава се у којим улицама најчећше долази до СН. Булевар краља
Александра је, свакако и због своје дужине од преко 5 km, улица са највећим бројем СН (301).
Након реконстукције улице, 2010. године, када је урађена трамвајска баштица, ипак је остао
велики број укрштаја-раскрсница са динамичким саобраћајем што није довело до смањења
броја СН.
Улица војводе Степе реконструисана је 2015. године (дужине око 4 km) и специфична је по
томе што, иако има своју трамвајску баштицу (која није довољно заштићена), често долази до
настанка СН (117).
Немањина улица је, због односа своје дужине (само 975 m) и броја СН, улица у којом су возила
ЈКП ГСП највише изложена настајању СН у анализираних пет година (129).
Улица цара Душана налази се у самом језгру града, где возила често прелазе преко трамвајских
шина ради паркирања, где постоји велики број укрштаја-раскрсница са динамичким
саобраћајем и где долази до честих СН са материјалном штетом (137).
Табела 2.3. Улице са најчешћим СН трамваја
Улице
Карађорђева
Џорџа Вашингтона
Трг Димитрија Туцовића
Пожешка
Земунски пут
Војводе Мишића
Војводе Степе
Немањина
Цара Душана
Бул. краља Александра
Остало
Укупно

Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“
2016.
2017.
2018.
2019.
12
6
13
3
10
10
18
5
10
9
17
8
11
10
7
6
9
6
10
13
17
9
22
10
25
27
21
18
39
24
24
18
36
30
33
13
47
77
59
71
135
93
112
90
370
315
367
258
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2020.
2
0
2
14
13
12
26
24
25
47
12
177

Укупно
36
43
46
48
51
70
117
129
137
301
509
1487

Табела 2.4. Раскрснице са најчешћим СН трамваја

Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“
Раскрсница
2016. 2017. 2018. 2019.
Земунски пут - Владимира Поповића
9
6
8
9
Војводе Степе-Трг Ослобођења
8
8
6
6
Бул. краља Александра-Поп Стојанова
4
7
6
5
Бул.Ослобођења-Трг Ослобођења
5
4
6
6
Војводе Мишића-Косте Главинића
8
6
6
4
Немањина-Кнеза Милоша
7
3
7
4
Бул. краља Александра-Бр. Крсмановића
1
5
8
6
Немањина-Хајдук Вељков венац
7
2
1
4
Бул.Краља Александра-Гвоздићева
4
7
1
7
Џорџа Вашингтона-Бул.Деспота Стефана
5
3
7
2
Патријарха Димитрија-П.Велимировића
3
5
4
0
Патријарха Димитрија-Варешка
3
2
6
0
Патријарха Димитрија-Мишка Крањца
4
1
4
0
Београдска-Трг Славија
1
1
6
1
Трг Димитрија Туцовића 1
1
0
1
Бул.ослобођења
Савска-Дурмиторска
0
1
0
1

2020.
6
9
3
4
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Укупно
38
37
25
25
24
21
20
19
19
17
12
11
9
9

0

3

0

2

Анализа података из табеле 2.4. указује да се највише СН дешава на раскрскицама улица
Земунски пут - Владимира Поповића (38) и улица Војводе Степе-Трг Ослобођења, тзв.
Аутокоманда (37). Наведене раскрснице нису опремљене светлосном сигнализацијим тако да
долази до великог броја СН због непажње учесника у саобраћају.
2.5.

Временска анализа трамвајских саобраћајних незгода

Анализа података о СН показује да су се незгоде у трамвајском саобраћају у периоду 20162020. године најчешће догађале петком, а најмањи број СН био је недељом. Петком се
повећава интензитет саобраћаја, возачи се већ опуштају због викенда, што доводи до смањења
концентрације и повећања броја незгода. Викендом је смањен број СН јер је смањен и
интензитет саобраћаја, као и број трамваја на улицама. Такође се анализом података о СН
током посматраног периода (2016-2020.) може уочити да је највећи број СН у трамвајском
саобраћају био у месецима октобар, новембар и децембар. Прва два наведена месеца су
специфична за настанак СН у трамвајском саобраћају због лишћа које пада на трамвајске
шине. Преласком точка трамваја преко листа, на шини се ствара масноћа која продужава пут
кочења трамваја. Месец децембар је карактеристичан због снежних падавина, као и због
ненавикнутости возача на новонастале услове саобраћаја.
Табела 2.5. Расподела СН трамваја по месецима у периду од 2016. до 2020. године
месец
година
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Σ

27
33
27
29
29
25
25
19
47
46
35
28

25
23
40
28
31
25
23
16
11
28
32
33

30
28
35
34
25
32
22
30
30
32
28
31

24
17
21
18
27
14
16
27
16
23
25
30

23
22
4
0
19
12
13
13
16
20
19
16

129
123
127
109
131
108
99
105
120
149
139
138
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2.6.

Анализа стања у трамвајском саобраћају

Анализом података приказаних у хистограму 2.7. уочава се да је за период 2016–2020. година
остварен позитиван тренд унапређења безбедности саобраћаја, у том смислу да је број
погинулих лица исти у четири од 5 година, а да је 2020. године био за 80% мањи од критичне
2018. године, као и да 2020. године нема евидентираних тешко повређених лица.

Хистограм 2.7. Стање безбедности саобраћаја у трамвајском саобраћају (2016-2020.)
Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“

Посебно је занимљива расподела СН са погинулим лицима (ПОГ), према типу трамаваја,
приказана у табели 2.6., на основу чега се може закључити да је у периоду 2016-2020. година
учешће трамваја КТ-4 у СН са погинулим лицима доминантно са 89% учешћа.
Табела 2.6. Расподела СН са погинулим лицима према типу трамваја (2016-2020.)
Тип трамваја
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
Укупно по типу

Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“
KT-4
ДИВАГ
CAF3
1
0
0
1
0
0
4
0
1
1
0
0
1
0
0
8
0
1

Укупно ПОГ
1
1
5
1
1
9

Расподела СН са тешким телесним повредама (ТТП) према типу трамваја, приказана је у
табели 2.7. из које се може уочити да је учешће трамваја КТ-4 у СН са ТТП са 100% у периоду
2016.-2020. година, док типови трамваја Диваг и CAF нису имали учешћа у СН у којима су
евидентиране ТТП.
Табела 2.7. Расподела ТТП према типу трамваја (2016-2020.)
Тип трамваја
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
Укупно

Извор: база података ЈКП ГСП „Београд“
KT-4
ДИВАГ
CAF
5
0
0
1
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
14
0
0

Укупно ТТП
5
1
4
4
0
14

У анализи стања за период 2016-2020. године уочава се да трамваји типа Диваг и CAF немају
учешћа у СН са тешким телесним повредама а само је трамвај CAF учествовао у једној СН са
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погинулим лицима, док су трамваји КТ-4 учествовали у свим СН са ТТП и 8 од 9 СН са
погинулим лицима.
Анализа СН са погинулим лицима и лицима са тешким телесним повредама, показује који
типови трамваја су безбедани (CAF и Диваг) а на који тип трамваја (КТ-4) треба усмерити
пажњу и додатне мере на унапређењу безбедности трамвајског саобраћаја.
3.
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ ТРАМВАЈСКОГ САОБРАЋАЈА У
ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
За унапређење безбедности трамвајског саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“, потребно је да се
обезбеде услови за неометано одвијање јавног градског превоза. Циљ предузимања мера је да
се инцидентне ситуације сведу на минимум. Најзначајније мере којима се утиче на услове за
неометано одвијање саобраћаја могу да се поделе према приоритетима на: физичке,
законодавне и оперативне.
Физичке мере обихватају приоритете који се односе на различите облике резервисања
одеђених површина на коловозу које су намењене искључиво трамвајима. Као пример може
се навести обнова инфраструктуре, тј. реконструкција Булевара краља Александра и улица
Војводе Степе, где је трамвајски превоз добио своју баштицу, са заштитним оградама,
одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. У физичке приоритете, као
пасивне мере безбедности путника, убраја се и простор за инваилдска и дечја колица у
возилима.
Мере законодавног приоритета произлазе из појединих прописа из области јавног превоза
путника у трамвајима. Законске мере су најснажније у подстицању смањивања броја СН.
Поштујући законске мере, попут забране вожње трамвајском баштицом која је намењена за
трамваје, као и жутом траком, може да се повећа безбедност у саобраћају. ЈКП ГСП „Београд“
уз помоћ саобраћајне полиције и видео надзора је у готово искоренила појаву злоупотребе
жуте траке за друге кориснике сем за јавни превоз, али и даље има спорадичних случајева
непоштовања ове резервисане површине.
Инструктори рада возача су у обавези да једном годишње присуствују семинару у
организацији Агенције за безбедност саобраћаја (АБС). Семинар је едукативан али није
посвећен трамвајском саобраћају, тако да АБС мора више пажње да посвети усавршавању и
оспособљавању инструктора који обучавају кандидате за возаче трамваја.
У Закону о безбедности саобраћаја на путевима прецизирано је да професионални возач, који
обавља јавни превоз путника, мора имати сертификат о професионалној компетентности, да
мора да присуствује семинарима којима учвршћује и продубљује знање, док да и возач
трамваја није обухваћен тим делом закона. Предлог је да се сагледа зашто су ти возачи изузети
из тога, а самим тим ускраћени за надоградњу знања и вештина из области безбедности
саобраћаја.
Организационе мере се односе на успостављање посебног режима заштите трамваја унутар
одређених токова, укључујући забрану скретања путничким возилима, као и на ограничења
брзине на одређеним деоницама. И поред забрана долази до саобраћајних незгода, због честих
непоштовања забране скретања. Приликом просторне и временске анализе трамвајских
саобраћајних незгода установљено је где се и у које време најчешће дешавају СН са учешћем
трамваја.
Сагледавши податке, а ради смањења учешћа трамваја у СН, саобраћајно особље (инструктори
рада возача, референти саобраћаја, референт за безбедност и др.) треба усмерити на анализу
уочених деонице и места на којима се чешће догађају СН са учешћем трамваја („црне тачке“)
ради квалитетније едукације возача, а посебан акценат потребно је посветити неискусним
возачима, као и возачима трамваја који су учествовали у више од једне СН. Податке о
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саобраћајним незгодама треба стално ажурирати и анализирати, а приликом отварања нових
деоница, након реконструкције трамвајске инфраструктуре, долази до појаве нових
конфликтних тачака, па је потребно превентивно реаговати појачаном едукацијом и
контролом возача трамваја. Планирање и реализацију програма едукације треба осмислити на
годишњем нивоу.
4.

ЗАКЉУЧАК

У раду је описан систем управљања, прикупљања и обраде података о СН у ЈКП ГСП
„Београд“, као и најзначајнији показатељи безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“,
анализирани су изабрани апсолутни и релативни показатеља безбедности саобраћаја, као и
просторна и временска анализа саобраћајних незгода са посебним акцентом на трамвајски
саобраћај.Посебан акценат рада усмерен је ка мерама за унапређење безбедности трамвајског
саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“ које обухватају: организацију и управљање, безбедност
возила, безбедност инфраструктуре, унапређење понашања возача у области безбедности
саобраћаја.Праћењем стања безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“ кроз апсолутне и
релативне, као и просторне и временске показатеље безбедности саобраћаја, долази се до
сазнања о томе где треба усмерити превентивне мере у циљу смањења броја саобраћајних
незгода. Посебно је значајан закључак рада у вези врсте трамваја који су учествовали у скоро
свим СН са погинулим лицима и у свим СН са теже повређеним лицима. Тај податак заслужује
посебну пажњу и даљу анализу руководства ЈКП ГСП „Београд“. На основу спроведене
анализе, неопходно је да се унапређују јасне одговорности, да се врше периодичне провере
(праћење ефеката предузетих мера) и стално унапређује координација и кооперација
различитих субјеката у области безбедности саобраћаја. У ЈКП ГСП „Београд“ се у
трамвајском сектору континуирано спроводи едукацију возача трамваја, која се односи на
превентиву у области безбедности саобраћаја, а кроз показатеље се може видети успех или
неуспех исте.
Едукацијом се постиже највећи учинак код усвајања исправних ставова и пожељног понашања
возача трамваја у саобраћају. Највећи интензитет рада треба усмерити према возачима који су
учествовали у саобраћајним незгодама. На основу приказаних чињеница може се закључити
да едукацијом возача у области безбедности саобраћаја треба трајно управљати, док
показатељи безбедности саобраћаја треба да служе за њено усмеравање.
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АНАЛИЗА КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА – БУЛEВАР ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ
Александар Булајић1, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Мирослав Ћираковић2, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бошко Матовић3 , Факултет техничких наука Нови Сад
Драган Јовановић4 , Факултет техничких наука Нови Сад

Апстракт: Саобраћај је егзистенцијална функција животног простора која има за циљ да
повеже друге функције уз што мање негативних ефеката. Веома је тесна веза између нивоа
развоја саобраћаја и друштвено-економског развоја. Раскрснице свуда у свету, представљају
велики безбедносни проблем у саобраћају јер се на њима токови возила, као и пешака
укрштају, што доводи до бројних конфликата. Иако представљају мали део саобраћајне
мреже, на раскрсницама се догађа значајан број саобраћајних незгода. Постоји опште
становиште да су кружне раскрснице безбедније од раскрсница са директним укрштањем
токова с обзиром да, уколико су правилно изведене, нужно смањују брзину кретања возила на
прилазу раскрсници, као и при кретању и напуштању исте, а поред тога имају и мањи број
конфликтних тачака. Кружна раскрсница је каналисана раскрсница кружног облика са
централним острвом које може бити непроходно, делимично проходно или проходно за
возила, и кружном раскрсницом у који се уливају три или више кракова пута и по којем се
одвија вожња у смеру супротном од смера казаљке на сату. Циљ рада представља
истраживање конфликтних ситуација у кружној раскрсници Булевар Патријарха Павла Булевар Европе.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, кружне раскрснице, пешаци, конфликти

ANALYSIS OF CONFLICT SITUATIONS AT THE CIRCULAR CROSSROADS
PATRIJARHA PAVLA BOULEVARD – EUROPE BOULEVARD IN NOVI SAD
Abstract: Road traffic is an existential function of living space that aims to connect other functions
with as few negative effects as possible. There is a very close connection between the level of traffic
development and socio-economic development. Intersections all over the world are a big safety
problem in traffic because the flows of vehicles, as well as pedestrians, intersect on them, which leads
to numerous conflicts. Although they represent a small part of the traffic network, a significant
number of traffic accidents occur at intersections. There is a general opinion that roundabouts are
safer than intersections with direct intersections, since, if properly constructed, they necessarily
reduce the speed of vehicles at the approach to the intersection, as well as when moving and leaving
it, and have fewer points of conflict. A roundabout is a channeled roundabout with a central island
that may be impassable, partially passable or passable for vehicles, and a roundabout into which
bulajic@vtsns.edu.rs
cirakovic@vtsns.edu.rs
3
boskom@uns.ac.rs
4
draganj@uns.ac.rs
1
2
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three or more branches of the road flow and which run counterclockwise. The aim of this paper is to
investigate the conflict situations in the roundabout Boulevard of Patrijarha Pavla and Europe
Boulevard in Novi Sad.
Keywords: Traffic safety, roundabouts, pedestrians, conflicts
1. УВОД
Кружни токови постали су уобичајена врста дизајна раскрсница у многим земљама, мада се
још увек не користе свуда у истој мери. Чини се да се број кружних раскрсница непрекидно
повећава у земљама и регионима у којима су они већ уобичајени, док добијају популарност у
регионима у којима се раније нису примењивали (Pellecuer and St-Jacques, 2008).
Раскрснице свуда у свету, представљају велики безбедносни проблем у саобраћају јер се на
њима токови возила, као и пешака укрштају, што доводи до бројних конфликата (Gross et al.,
2013). Иако представљају мали део саобраћајне мреже, на раскрсницама се догађа значајан
број саобраћајних незгода (Neuman et al., 2003). У низу околности претпоставља се да су
кружне раскрснице корисније од осталих врста раскрсница, како у погледу саобраћајних
операција, тако и у погледу безбедности саобраћаја (PIARC, 2003).
У погледу безбедности саобраћаја, доказано је да претварање раскрснице у кружни ток
смањује број судара са повредама или смртним исходима (Persaud et al., 2001; e.g. in Elvik,
2003). Постоји опште становиште да су кружне раскрснице безбедније од раскрсница са
директним укрштањем токова с обзиром да, уколико су правилно изведене, нужно смањују
брзину кретања возила на прилазу раскрсници, као и при кретању и напуштању исте, а поред
тога имају и мањи број конфликтних тачака (Rodegerdts et al., 2010; Bastos Silva et al., 2014a).
Иако се у почетку наилазило на негативан став јавности о кружним раскрсницама, временом
се тај став променио (Veneziano et al., 2013) тако да данас у многим земљама и регионима
постоји пракса изградње нових кружних раскрсница и конверзије постојећих раскрсница са
директним укрштањем токова у кружне, а у регионима у којима у прошлости нису грађене,
кружне раскрснице све више добијају на популарности (Pellecuer and St-Jacques, 2008).
Истраживања су, такође, показала да су ефекти кружних расрсница за одређене групе, попут
бициклиста, мање повољни или чак неповољни (Daniels et al., 2009, 2008).
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2. ДЕФИНИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ КОНФЛИКАТА
Саобраћајни конфликти представљају тренутке или ситуације у саобраћају у којима већи
степен ризика настаје или може настати за одређене учеснике у саобраћају. Конфликтне
ситуације су у високој корелативној вези са саобраћајним незгодама. Стога, саобраћајни
конфликти представљају потенцијалне ситуације које доводе до саобраћајне незгоде, односно
саобраћајни конфликти представљају ситуације блиске саобраћајним незгодама (Krivda, 2013).
Према Amundsen & Hydén (1977) саобраћајни конфликти представљају видљиве ситуације у
којима се два или више учесника у саобраћају приближавају једни другима у простору и
времену до тог нивоа да је саобраћајна незгода неизбежна ако њихово кретање остане
непромењено.
Према овој дефиницији, саобраћајни конфликти претходе саобраћајним незгодама, али веома
често конфликти не прерасту у саобраћајну незгоду, пошто најмање један од учесника
предузме маневар избегавања.
Предложен је пирамидални модел који описује везу између нормалних догађаја у саобраћају,
саобраћајних конфликата и саобраћајних незгода, који је илустрован пирамидом (Laureshyn,
2010). Приказ овог модела дат је на слици 1. Горњи део пирамиде представљају саобраћајне
незгоде које су најтежи, али такође и најређи исход у саобраћају. Такође, могуће је направити
дистинкцију између саобраћајних незгода са материјалном штетом саобраћајних незгода са
лако и тешко повређеним лицима и саобраћајне незгоде са погинулима, чија учесталост опада
са смањивањем тежине последица. У средишњем делу пирамиде, испод саобраћајних незгода,
приказани су саобраћајни конфликти („замало незгоде“) које такође могу бити класификовани
као потенцијални, лаки и тешки конфликти у складу са њиховом тежином, која је дефинисана
као просторна или временска мера блискости до саобраћајне незгоде.

Слика 1. Пирамидални модел који описује везу између тежине саобраћајних конфликата и
њихове учесталости
Извор: (Laureshyn, 2010)

Потенцијално конфликтна ситуација представља кршење прописа од стране учесника. Лаки
конфликт је дефинисан као конфликтна ситуација у којој је један од учесника рестриктивно
деловао на другог учесника у саобраћају. Тешки конфликт је представљен као конфликтна
ситуација у којој је један од учесника угрозио другог учесника (Krivda, 2013).
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Слика 2. Конфликтне тачке раскрснице са директним укрштањем и кружне раскрснице
Извор: (Ministarstvo za infrastrukturu i prostor RS, 2011)

Број, врста, учесталост и тежина саобраћајних конфликата је хетерогена у зависности од
геометријских карактеристика локације на којој се догађају (Laureshyn, 2010). На пример, на
трокраким кружним раскрсницама је идентификован мањи број конфликтних тачака у односу
на класичне трокраке раскрснице (Rodegerdts et al., 2010). У истраживању које је спровео
Montella (2011), утврђено је 25 типова саобраћајних конфликата (тј.

Слика 3. Врсте саобраћајних конфликата на кружним раскрсницама
Извор: (Montella, 2011; Савићевић, 2018)

саобраћајних незгода) које се могу догодити у кружним раскрсницама према њиховој
учесталости. Он је утврдио следеће врсте конфликтних ситуација које су коришћене у овој
студији у процесу дефинисања типа саобраћајног конфликта (слика 3): (1) бочни судар на
уласку у раскрсницу; (2) судар при сустизању на уласку у раскрсницу; (3) судар при сустизању
на изласку из раскрснице;
(4) удар у препреку на коловозу на изласку из раскрснице; (5) судар при сустизању у кружној
раскрсници; (6) бочни судар на изласку из раскрснице; (7) судар при промени трака на уласку
у раскрсницу, (8) пад са возила (бицикл, мотоцикл) на уласку у раскрсницу;
(9) пад са возила (бицикл, мотоцикл) у кружној раскрсници; (10) чеони судар возила на уласку
и возила на изласку из раскрснице; (11) удар у паркирано возило на изласку из раскрснице;
(12) удар у препреку на коловозу на уласку у раскрсницу; (13) обарање пешака / бициклисте
на изласку из раскрснице; (14) прелетање преко централног острва;
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(15) удар у препреку на коловозу у кружној раскрсници; (16) удар у паркирано возило на
уласку у раскрсницу; (17) судар при промени трака у кружној раскрсници; (18) слетање са
коловоза у кружној раскрсници; (19) судар при промени трака на изласку из раскрснице; (20)
бочни судар у кружној раскрсници; (21) слетање са коловоза на изласку из раскрснице; (22)
обарање пешака / бициклисте на уласку у раскрсницу; (23) удар у заустављено возило на
уласку у раскрсницу; (24) пад са возила (бицикл, мотоцикл) на изласку из раскрснице; (25)
чеони судар возила у кружној раскрсници.
2.1 Методологија
2.1.1

Простор истраживања и узорковање

У истраживању које je спроведено, анализа конфликтних ситуација је реализована на пет
кружних раскрсница на подручју Града Новог Сада. Прва кружна раскрсница која је
разматрана, јесте раскрсница коју чине четири прилазна крака са Руменачког пута и Булевара
Европе.
Друга кружна раскрсница на којој је извршено снимање је раскрсница са четири прилазна
крака Булевара Патријарха Павла, Булевара Европе, Булевара Цара Лазара и Улице Ћирила и
Методија.
Трећа раскрсница на којој су евидентирани саобраћајни конфликти је петокрака кружна
раскрсница Иве Лоле Рибара, Краља Александра, Краља Петра I, Новосадски пут и Улице
„Код гробља“ у приградском насељу Ветерник.
Четврта раскрсница на којој је спроведено снимање конфликата у саобраћају је место спајања
два крака Улице Марка Миљанова и крака Венизелосове улице.
Пета раскрсница на којој је организовано посматрање саобраћајних конфликата је
четворокрака раскрсница која се састоји од Улице Ђорђа Никшића Јохана и Улице Стојана
Новаковића. Приказ локација кружних раскрсница је дат на слици 2.4.
Снимање саобраћајних конфликата извршено је крајем априла, односно почетком маја 2021.
године. Укупан узорак је био сачињен од 325 конфликтних ситуација у саобраћају, које су
снимљене на пет кружних раскрсница.
На првој локацији (тј. Руменачки пут – Булевар Европе) снимљено је 125 саобраћајних
конфликата. На другој локацији (тј. Булевар Патријарха Павла – Булевар Европе)
евидентирано је 135 конфликтних ситуација у саобраћају.
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Слика 4. Приказ локација посматраних кружних раскрсница, Град Нови Сад
На трећој локацији (тј. Иве Лоле Рибара – Новосадски пут) снимљено је 50 возила, која су била
укључена у саобраћајне конфликте.
На четвртој локацији (тј. Улица Марка Миљанова) узорком је обухваћено 6 саобраћајних
конфликата
На петој локацији (Ђорђа Никшића Јохана - Стојана Новаковића) забележено је 9 конфликтних
ситуација у саобраћају (табела 1).
Табела 1. Структура узорка по локацијама
Број конфликата Проценат
1 - Руменачки пут - Булевар Европе
125
38,5
2 - Булевар Патријарха Павла - Булевар Европе
135
41,5
3 - Иве Лоле Рибара - Новосадски пут
50
15,4
4 - Улица Марка Миљанова
6
1,8
5 - Ђорђа Никшића Јохана - Стојана Новаковића
9
2,8
Укупно
325
100,0
2.1.2

Процедура истраживања

Процес прикупљања података је реализован од стране два лица саобраћајне струке, која су
претходно прошла кроз процес обуке у вези посматрања и препознавања саобраћајних
кофликата, као и начина понашања на терену. На свакој локацији одабрана су места која су
погодна за посматрање, тако да се избегну потенцијалне баријере које би могле да утичу на
прецизност података, као и да истраживачи буду што мање уочљиви од стране возача.
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На свакој локацију су била ангажована два посматрача, која су евидентирала уочене ситуације
на посебно припремљеном истраживачком обрасцу. Прикупљени су подаци о типу конфликта,
тежини конфликта, врстама учесника у конфликту. Поред тога, на унапред припремљеној
мапи, геореференциране су локације саобраћајних конфликата, којима је придружен
идентификациони број.
Након прикупљених података, истраживачи су кодирали одговоре и унели одговоре у унапред
припремљене базе података. Базе података су увезене у статистичке програме у којима је
вршена даља обрада података, која је заснована на принципима дескриптивне статистике.
Формирање база података и целокупна статистичка анализа података је спроведена применом
статистичког софтвера IBM SPSS Version 22. Такође, подаци су просторно кодирани
коришћењем програма ArcGIS Desktop.
2.2 Резултати
За потребе овог рада, на изабраној локацији, кружна раскрсница Булевар Патријарха Павла Булевар Европе, извршена је анализа, према тежини, врсти и просторним карактеристикама
саобраћајних конфликата.
На графикону 1. дата је структура саобраћајних конфликата према тежини конфликта. Највећи
проценат чине лаки конфликти (49,6%), затим тешки конфликти (28,9%) и потенцијални
конфликти (21,5%). Током периода посматрања саобраћајних конфликата на овој локацији
нису евидентиране саобраћајне незгоде.

Графикон 1. Структура саобраћајних конфликата према тежини конфликта на раскрсници Булевар

Патријарха Павла – Булевар Европе

На графикону 2. приказана је структура саобраћајних конфликата према врсти конфликта на
раскрсници Булевар Патријарха Павла - Булевар Европе. Резултати анализе показују да је
заступљен највећи број саобраћајних конфликата са пешацима и бициклистима на излазу из
раскрснице (28,1%), конфликти који се догађају при промени саобраћајне траке у кружној
раскрсници (21,5%), конфликти при сустизању у кружној раскрсници (11,9%), као и
конфликти при сустизању приликом изласка из раскрснице (8,1%). Уочен је и мањи број
конфликата који се односе на бочни судар при уласку у раскрсницу (5,9%) и бочни судар у
кружној раскрсници (5,9%), као и конфликти при сустизању на уласку у раскрсницу (5,2%).
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Графикон 2. Структура саобраћајних конфликата према врсти конфликта на раскрсници
Булевар Патријарха Павла – Булевар Европе
На графикону 3. дата је структура конфликтних ситуација у саобраћају у зависности од врсте
учесника у саобраћају који су били укључени у конфликт, на раскрсници Булевар Патријарха
Павла - Булевар Европе. Највећи проценат саобраћајних конфликата се догодио између два
путничка возила (47,4%), затим између путничког возила и бициклиста (16,3%), путничких и
теретних возила (10,4%) и путничких возила и пешака (9,6%).
На сликама 5. а), б) приказана је просторна дистибуција саобраћајних конфликата на
раскрсници Булевар Патријарха Павла - Булевар Европе. Анализа указује да је највећи број
конфликата евидентиран на улазном краку Булевара Патријарха Павла, односно на излазном
краку на Булевар Цара Лазара.

Графикон 3. Структура саобраћајних конфликата према врсти учесника у саобраћају на
раскрсници Булевар Патријарха Павла – Булевар Европе
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Слика 5. а), б) Саобраћајни конфликти на раскрсници Булевар Патријарха Павла – Булевар
Европе (а – лево) и Густина саобраћајних конфликата на раскрсници Булевар Патријарха
Павла – Булевар Европе (б – десно)
3. ЗАКЉУЧАК
На кружној раскрсници Булевар Патријарха Павла - Булевар Европе анализирана је структура
саобраћајних конфликата према тежини конфликта. На поменутој раскрсници највећи
проценат чине лаки конфликти (49,6%), затим потенцијални конфликти (21,5%) и тешки
конфликти (28,9%). Поред тога, анализа саобраћајних конфликата према врсти конфликта
показује да је заступљен највећи број саобраћајних конфликата са пешацима и бициклистима
на излазу из раскрснице (28,1%), конфликти који се догађају при промени саобраћајне траке у
кружној раскрсници (21,5%), конфликти при сустизању у кружној раскрсници (11,9%), као и
конфликти при сустизању приликом изласка из раскрснице (8,1%).
Што се тиче врсте учесника у саобраћају који су били укључени у конфликт, највећи проценат
саобраћајних конфликата се догодио између два путничка возила (47,4%), затим између
путничког возила и бициклиста (16,3%), путничких и теретних возила (10,4%) и путничких
возила и пешака (9,6%).
Просторна дистрибуција саобраћајних конфликата указује да је највећи број конфликата
евидентиран на улазном краку Булевара Патријарха Павла, односно на излазном краку на
Булевар Цара Лазара.
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АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ ПРИМЕНОМ
САВРЕМЕНИХ АЛАТА
Александра Обрадовић1, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

Апстракт: Сваке године око 1,3 милиона људи изгуби животе на светским путевима. У
Београду, за период од 2016. до 2020. године, погинуло је 206 пешака од укупно 842 погинуле
особе. Пут, као један од фактора безбедности саобраћаја, утиче на рањиве учеснике у
саобраћају. Најбезбеднији су аутопутеви, док су најмање безбедне градске улице. У циљу
унапређења безбедности пешака у саобраћају, потребно је примењивати савремене алате и
превентивно деловати на безбедност пешака у саобраћају. Провера безбедности саобраћаја
представља савремени алат који се примењује у фази експлоатације, односно на постојећим
путевима. Предмет овог рада је утврђивање утицаја услова на постојећој деоници пута који
утичу на безбедност пешака у саобраћају, док је циљ рада предлог адекватних мера којима
би се уочени недостаци отклонили, а самим тим безбедност пешака повећала.
Кључне речи: пешаци, саобраћајне незгоде, пут, провера безбедности саобраћаја

ANALYSIS OF PEDESTRIAN SAFETY IN TRAFFIC USING MODERN TOOLS
Abstract: Every year, about 1,3 million people lose their lives on roads around the world. In the
period from 2016 to 2020, 206 pedestrians died in Belgrade, out of a total of 842 victims. As one of
the factors of traffic safety, the road affects vulnerable traffic participants. Gradually, the safest roads
are highways, while city streets are the least safe. In order to improve the safety of pedestrians in
traffic, it is necessary to apply modern tools and act preventively on the safety of pedestrians in traffic.
A road safety inspection is a modern tool that is used in the exploitation phase, i.e. on existing roads.
The subject of this paper is to determine the impact of the existing road on pedestrians in traffic,
while the aim of the paper is to propose adequate measures to eliminate the observed deficiencies
rectified, and thus increase pedestrian safety.
Keywords: pedestrians, traffic accidents, road, road safety inspection
1. УВОД
На глобалном нивоу, саобраћајне незгоде у друмском саобраћају проузрокују скоро 1,3
милиона погинулих лица и око 50 милиона тешко повређених лица сваке године – што чини
водећим узроком смрти деце и омладине у свету (WHO, 2021). Пешаци чине 22% свих
погинулих на путевима, а у неким земљама тај проценат износи чак две трећине. Још неколико
милиона људи повређено је у саобраћајним незгодама током пешачења, неки од њих постају
трајни инвалиди. Ови инциденти изазивају много патње и туге, као и економске тешкоће за
породице. Више од једне петине од ових смртних случајева се дешава међу пешацима.
Саобраћајне незгоде са пешацима не треба прихватити као неизбежне.
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Кључни фактори ризика за повреде пешака у саобраћају су брзина возила, употреба алкохола
од стране возача и пешака, недостатак безбедне инфраструктуре за пешака и недовољне
видљивости пешака.
У поређењу са возачима моторних возила, пешаци своје знање о саобраћајним прописима
стичу без испуњавања посебних здравствених и старосних услова. Пешачење представља
основни начин путовања. Практично, свако путовање почиње и завршава се пешачењем. Због
позитивних утицаја пешачења, као и негативних утицаја саобраћаја у градовима, многе земље
су почеле са имплементацијом политика и програма како би што више подстицали пешачење
као значајног вида превоза. У неким ситуацијама повећање пешачења може довести до
повећаног ризика од саобраћајних незгода и повреда. Због драстичног раста броја моторних
возила и фреквенције њиховог коришћења широм света, пешаци постају све угроженији у
саобраћају. Иако постоје различите мере које могу спречити страдање пешака, овај проблем
безбедности саобраћаја и даље представља један од главних проблема.
Према светским искуствима (PIARC, 2003.), пут је сам по себи или у садејству са другим
факторима, узрочник приближно око трећине свих саобраћајних незгода. Провера безбедности
саобраћаја представља савремени алат који се примењује у фази експлоатације, односно на
постојећим путевима. Овај алат је про-активан тј. нису неопходне саобраћајне незгоде и њене
последице како би се провера безбедности саобраћаја реализовала. Такође, може да
идентификује потенцијалне проблеме у безбедности и примени адекватне мере у спречавању
настанка проблема.
Предмет овог рада је утврђивање утицаја услова на постојећој деоници пута који утичу на
стање безбедности пешака у саобраћају. Циљ рада је да се на основу уочених недостатака пута
предложе мере којима би се смањила изложеност пешака на предметној деоници.
Анализа постојећег стања је реализована уз помоћ података о саобраћајним незгодама из базе
података
Агенције
за
безбедност саобраћаја
(https://www.abs.gov.rs/ср/analize-iistrazivanja/baza-podataka). На основу анализе постојећег стања дефинисана је деоница на којој
је извршена провера безбедности саобраћаја са посебним аспектом на пешаке. Истраживање
је спроведено на деоници која се налази на територији општине Савски венац и налази се
између Карађорђеве улице и Булевара Вудро Вилсон. Методологија рада је спроведена тако
да се на основу анализе безбедности саобраћаја (анализа саобраћајних незгда за период од 5
година) одреди деоница која је предмет ради и на њој анализирају конфликти између возача и
пешака. Након прикупљених и анализираних података извршена је провера безбедности
саобраћаја предметне деонице где је анализирана функција пута, пружање пута и попречни
пресек, прикључци, раскрснице и петље, рањиви учесници, осветљење, саобраћајни знакови и
ознаке на коловозу, светлосна сигнализација, објекти, безбедне зоне поред пута и системи за
задржавање, коловоз, мостови и тунели, као и остали елементи уколико нису обухваћени
претходним. При уоченом недостатку/пропусту, предложена је адекватна мера којом би се
непрописно понашање пешака елиминисало или свело на минимум.
2. МЕТОДОЛОГИЈА
2.1.

Анализа саобраћајних незгода

За потребе анализе стања безбедности пешака у саобраћају у Београду за период од 2016.
године до 2020. године коришћени су подаци из базе података Агенције за безбедност
саобраћаја (https://www.abs.gov.rs/ср/analize-i-istrazivanja/baza-podataka).
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Анализиране су саобраћајне незгоде са погинулим, тешко повређеним и лако повређеним
пешацима. Утврђени су најзаступљенији типови саобраћајних незгода са пешацима и
издвојени као најнебезбеднији.
2.2.

Конфликти

Конфликт је ситуација у којој се два или више учесника у саобраћају приближавају један
другом (у простору и времену), тако да је судар неизбежан уколико се њихове путање кретања
не промене. Ова техника анализирања саобраћајне слике се заснива на претпоставци да
постоји веза између броја и тежине конфликата и броја и тежине незгода 2.
Теренски обилазак деонице је извршен у дневним и ноћним условима, који су анализирани у
даљем делу радa. Саобраћај је сниман по 30 минута уз помоћ мобилног телефона. На првој
локацији посматран је смер ка Карађорђевој улици, као и конфликти на пешачком прелазу
између пешачких токова. На другој локацији су посматрани сви смерови кретања саобраћаја и
пешака. Добијени снимци су прегледани, а затим су издвојени конфликти и класификовани
према усаглашеној класификацији конфликата.
На основу стурчне литературе 1, 2, у раду су конфликти класификовани као:
• Благи конфликт,
• Умерен конфликт,
• Озбиљан конфликт.
Благи конфликт представља пресецање путања учесника, али постоји рано уочавање и благо
реаговање. Умерен конфликт представља предузимање одређених радњи ради избегавања
незгоде, док озбиљан конфликт представља интензивно кочење учесника како не би дошло до
судара.
Конфликтна техника је примењена у дневним и ноћним условима. Анализирана је
субјективном техником, односно на основу субјективне процене нивоа опасности у свакој
издвојеној саобраћајној ситуацији.
2.3.

Провера безбедности саобраћаја

Провера безбедности саобраћаја се дефинише као независна, формална и систематска провера
елемената постојећег пута са гледишта безбедности саобраћаја. Сврха провере безбедности
саобраћаја је идентификовање и елиминисање грешака и недостатака са аспекта пута и
елемената пута као фактора који доприноси настанку саобраћајних незгода, што има за циљ
унапређење безбедности корисника пута 1.
Провера безбедности саобраћаја сагледава све проблеме који се односе на:
• Функцију пута,
• Пружање пута и попречни пресек,
• Прикључке, раскрснице и петље,
• Рањиве учеснике,
• Осветљење,
• Саобраћајне знакове и ознаке на коловозу,
• Светлосну сигнализацију,
• Објекте, безбедне зоне поред пута и системе за задржавање возила,
• Коловоз,
• Мостове и тунеле и
• Остале елементе.
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Предмет ове провере је градска деоница у насељу уличне мреже Београд – Земунски пут (од
Булевара Вудро Вилсон до Карађорђеве улице). Теренски обилазак деонице извршен је у
ноћним условима 10.8.2021. године (среда) из безбедносних разлога. Нема сазнања о
претходно рађеној провери безбедности саобраћаја на предметној деоници.
3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Резултати анализе саобраћајних незгода са учешћем пешака
При анализи укупног броја саобраћајних незгода, посматрана су само погинула лица на
територијама београдских општина. Након анализе можемо доћи до закључка да је највећи
број погинулих пешака забележено на територији општине Чукарица, Нови Београд, а нешто
мање на територији општине Земун. Најмањи број погинулих пешака је забележено на
територији општине Сопот, што се може приписати и малом броју становника на посматраној
општини, као и малом протоку саобраћаја. Највећи број лако повређених лица је забележен на
територији општине Нови Београд и износи 459 лица, док је нешто мање забележено на
територији општине Палилула - 391 лице. Најмањи број лако повређених лица је забележен на
територији општине Сопот и представља 24 лица.
Највећи број пешака који су задобили тешке телесне повреде је забележен на територији
општине Нови Београд и представља број од 199 тешко повређених лица, док се општина
Чукарица са 145 тешко телесно повређених пешака за период од 2016. до 2020. године налази
испод општине Нови Београд по броју тешко повређених пешака.
Број настрадалих пешака представља збир броја погинулих, лако и тешко телесно повређених
пешака. На основу претходних анализа и закључака, највећи број настрадалих пешака
забележен је на територији општина Нови Београд и Чукарица, док је најмањи забележен на
територији општине Сопот за период од 2016. до 2020. године.
При анализи типова саобраћајних незгода, незахвално је вршити уопштену анализу према
општинама, јер се не би могао извући веродостојан закључак. Свака општина вероватно би
имала доминантан различит тип саобраћајне незгоде и немогуће је одлучити који тип
саобраћајне незгоде је битнији, па је самим тим тешко одредити на којој територији се налази
више погинулих лица и која је ризичнија.
На основу добијених резултата анализом безбедности саобраћаја и саобраћајних незгода на
територији Београда, најмање безбедна општина је Савски Венац. Деоница која је изабрана
као предмет овог рада налази се на територији оштине Савски Венац и представља потез
Земунског пута, део од Булевара Вудро Вилсон до Карађорђеве улице (слика 1).
3.2. Резултати конфликата
Највећи број конфликата забележен је између путничког аутомобила и пешака, док се
најозбиљнији догодио између аутобуса и пешака.
Добијени резултати су приказани у табели 1, где се према сваком типу конфликта може видети
број благих, умерених и озбиљних конфликата. На основу забележених саобраћајних
ситуација, догодила су се 23 конфликта. Посматрани су у дневним и ноћним условима, где се
83% конфликата догодило у дневним условима. Најозбиљнији тип конфликта представља
прелазак коловоза ван пешачког прелаза, где је забележено 6 благих, 4 умерена и 1 озбиљан
конфликт. Најмањи број конфликата је забележен при преласку пешачког прелаза на ,,црвено
светло“ и неопрезном преласку коловоза, а затим одустајању.
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У ноћним условима саобраћаја, уколико дође до конфликта, буду благи, јер је проток
саобраћаја у ноћним условима знатно смањен него у дневним условима. Најчешћи типови су
прелазак коловоза ван пешачког прелаза или на ,,црвено светло“.
Табела 1. Расподела конфликата према типу и степену озбиљности [1, 2]
Благ
Умерен
Озбиљан
Тип конфликта
n
%
n
%
n
%
Пешак заустављен на коловозу
0
0%
2
8,7%
0
0%
Пешак трчи преко коловоза
3
13%
3
13%
0
0%
Пешак неопрезно ступа на коловоз
2 8,7%
0
0%
0
0%
Пешак прелази коловоз ван пешачког прелаза
6 26,1% 4 17,4% 1 4,3%
Пешак неопрезно ступа на коловоз, а затим одустаје 1 4,3%
0
0%
0
0%
Пешак прелази коловоз на црвено светло
0
0%
1
4,3%
0
0%
Укупно 12 52,2% 10 43,5% 1 4,3%
3.3. Резултати провере безбедности саобраћаја
3.2.1. Функција пута
Посматрани део Земунског пута представља јавни пут у насељу. Његова главна функција је
опслуживање садржаја. Поседује локалну просторну функцију, односно служи за
опслуживање локалних подручја у насељеном месту. На овом путу је заступљен мешовити
саобраћај.
На посматраној деоници ограничење брзине није посебно ограничено саобраћајним знаком,
па се сматра да на основу општег ограничења брзине у насељу у складу са Законом о
безбедности саобраћаја на путевима ограничење брзине износи 50 km/h.

Слика 1. Приказ предметне деонице уз помоћ Google maps апликације
Извор: сопствено

3.2.2. Пружање пута и попречни профил
Коловоз се састоји од 8 саобраћајних трака, где су 3 намењене за смер ка Старом савском
мосту, док су осталих 5 намењене за смер ка Карађорђевој улици. Саобраћајне траке намењене
за кретање ка Карађорђевој улици су одвојене за десна и лева скретања, при чему су и
светлосном сигнализацијом регулисана. Укупна ширина коловоза предметне деонице, мерене
преко пешачког прелаза, износи 28,4 m. Тротоар у смеру ка Карађорђевој улици је ширине од
2 m, док тротоар у смеру ка Старом савском мосту износи 3,7 m.
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Ширина разделног острва које раздваја смерове ка Карађорђевој улици износи 2,45 m.
Разделно острво које раздваја саобраћајне траке ка Старом савком мосту је променљиве
ширине односно, на стајалишту је ширина разделног острва 2,65 m, док је на сужењу које
служи за прелазак пешачког прелаза ширина разделног острва 1,95 m. Ширина свих
саобраћајних трака је 3,00 m. Оивичење коловоза вршено је белим бетонским ивичњацима у
висини од 13 cm у односу на коловоз, док је на местима намењеним за прелазак преко
пешачког прелаза ивичњак у равни са коловозом. Утопљени ивичњаци се налазе само на
разделним острвима и у смеру ка Карађорђевој улици, док у смеру ка Старом савском мосту
су сви ивичњаци исте висине. Површинско одводњавање са коловоза решено је затвореним
системом одводњавања употребом сливника и шахтова.
3.2.3. Прикључци, раскрснице и петље
На једном крају предметне деонице налази се „Т“ раскрсница са Карађорђевом улицом, док се
на другом крају налази кружна раскрсница. Кружна раскрсница се састоји од 4 крака и
омогућава возилима јавног градског превоза да пролазе кроз њу. На предметној раскрсници
уочено је да возачи неретко погрешно користе кружну раскрсницу, што доводи до загушења у
саобраћају, као и повећања могућности настанка саобраћајне незгоде. Мера којом би се
проблем решио је адекватно постављање саобраћајне сигнализације, као и обележавање
неопходних ознака на коловозу које би омогућиле лакше кретање возачима у кружној
раскрсници.
3.2.4. Рањиви учесници
Најзаступљеније рањиве учеснике у саобраћају чине пешаци, а затим мотоциклисти и
бициклисти. На раскрсници са Карађорђевом улицом постоји семафоризован пешачки прелаз.
Са обе стране деонице се налазе тротоари намењени кретању пешака.
Један од проблема јесте непрописно паркирање такси возила на тротоар у смеру ка
Карађорђевој улици (слика 2), јер се поред налази Београдска аутобуска станица. Такси возила
тиме заузимају простор намењен пешачким токовима, што доводи до њиховог прекидања или
силаска на коловоз због обилажења возила. Са аспекта безбедности саобраћаја, овакав
недостатак доводи до ниског ризика који се може решити додавањем заштитне ограде или
пројектовањем такси станица. Тип незгоде до које може доћи је обарање пешака.

Слика 2. Непрописно паркирање такси
возила

Слика 3. Изглед стајалишта у смеру ка
Старом савском мосту

Извор: сопствено

Извор: сопствено

Када су у питању бициклисти, не постоји посебна трака намењена њиховом кретању. При
кретању на било којој површини која није намењена њима, долази до ометања других учесника
и ствара се средњи ризик са аспекта безбедности саобраћаја. На физичким острвима се налазе
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стајалишта за јавни градски превоз (слика 3.), где се бележи већи проток путника. Као што је
напоменуто, само са једне стране (на раскрсници са Карађорђевом улицом) постоје пешачки
прелази, што заправо доводи до непрописног преласка коловоза.
Овај проблем би могао да се реши додавањем заштитних ограда које би онемогућиле
непрописан прелазак коловоза. Постојеће ограде су оштећене, што доводи до угрожавања
безбедности пешака на стајалиштима за јавни градски превоз. Са аспекта безбедности
саобраћаја, ствара се средњи ризик пешака, јер може довести до прескакања ограде, као и
падања пешака на коловоз чиме се њихов ризик знатно повећава.
Када су у питању особе са инвалидитетом, упуштање ивичњака на пешачким прелазима
постоји само на физичким острвима и на страни ка Карађорђевој улици, док на страни код
Бристол парка (смер ка Старом савском мосту) не постоји упуштање ивичњака, што
онемогућава прелазак улице особама са инвалидитетом.
На физичком острву је забележено сужење на ком су пешаци у обавези да сачекају да пређу
улицу. На основу добијених података са лица места, овакав тип сужења не може безбедно да
опслужи све пешачке захтеве. Стајање и чекање на таквом физичком острву ствара осећај
нелагодности и небезбедности, што доводи до потребе да се брже склоне, односно прекршаја
при преласку улице. Овакво сужење доводи до високог ризика, јер пешаци нису заштићени, а
налазе се на малој површини, због које може доћи до обарања пешака са десне или леве стране.
Ризик је повећан из разлога што уколико дође до већег броја пешака, неки пешаци се одлучују
на стајање на коловозу и чекању ,,зеленог светла“.
3.2.5. Осветљење
Цела предметна деоница је покривена расветом на стубовима који су континуално постављени
на тротоарима поред пута. Сви пешачки прелази су осветљени на задовољавајућем нивоу.
3.2.6. Саобраћајни знакови и ознаке на путу
На светлосним сигналима се не налази ниједан саобраћајни знак, где притом ни пешачки
прелази нису обележени вертикалном, већ само хоризонталном сигнализацијом.
Хоризонтална сигнализација је избледела. Постављени су саобраћајни знакови за уступање
пролаза првенства пролаза (II-1) и кружни ток саобраћаја (II-45.2). На предметној деоници се
налази вертикална сигнализација која означава да је улица након десног скретања, слеп пут
(III-9) 3. Ова сигнализација је остала након реализованих радова, али сада је та улица у
функцији и пуштена за нормално одвијање саобраћаја.
Овај саобраћајни знак се понавља на неколико места (пре приказаног знака, на физичким
острвима). Проблем овог саобраћајног знака је тај што даје нетачну информацију. Возачи када
схвате да је саобраћај омогућен у тој улици одлуче се за чињење прекршаја како би се кретали
тим путем.
Недостатак који је забележен, у смеру ка Старом савском мосту, јесте неусаглашеност
саобраћајних знакова и ознака на коловозу односно, вертикална сигнализација се разликује од
хоризонталне, што значи да по хијерархији важности – вертикална сигнализација је изнад
хоризонталне (слика 4.).
Оваква ситуација доводи возаче у забуну, јер не знају како треба да се понашају у саобраћају
у датој ситуацији, што касније доводи до лошег укључења и кретања кроз кружну раскрсницу,
а такође може довести и до саобраћајних незгода са материјалном штетом.
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На тротоару, у смеру ка Карађорђевој улици, налази се панел који даје информацију о
удаљености паркиралишта јавног сервиса у близини, њиховом називу, као и о слободним
местима у њима. Постојање панела омогућава нормално одвијање саобраћаја како возачи не
би морали да успоравају и траже паркиралиште, већ на њима добијају све неопходне
информације којима се повећава ниво безбедности саобраћаја, због смањења престројавања и
успоравања.

Слика 4. Неусаглашеност вертикалне и хоризонталне сигнализације
Извор: сопствено

3.2.7. Светлосна сигнализација
Због постојања два физичка острва, постављена су три светлосна сигнала намењена пешацима.
У време испитивања, сви семафори били су исправни. Највећи проблем, који самим тим
доводи до преласка пешачког прелаза на ,,црвено светло“, јесте њихова неусклађеност.
Пешаци када уоче ,,зелено светло“ на два светлосна сигнала и да не наилазе возила која би им
угрозила безбедност, пешаци се одлучују за прекршај (прелазак на ,,црвено светло“, ван
пешачког прелаза итд). Овакав систем светлосне сигнализације заступљен је из разлога што
су десна скретања увек дозвољена (условно десно светло), док су лева скретања одвојена од
осталих токова. Због оваквог система често долази до заустављања пешачких или
саобраћајних токова, јер неки возачи не желе да уступе пролаз, док при уступању може доћи
до великог обима пешачког тока које доводи до прекида нормалног одвијања саобраћаја.
Овакве ситуације могу довести до обарања пешака.
3.2.8. Објекти, безбедне зоне поред пута и системи за задржавање возила
У непосредној близини налази се улазак у Београдску аутобуску станицу који је непрегледан
и небезбедан за кретање пешака у његовој близини. На стајалишту за јавни градски превоз
налази заштитна ограда која је уништена (непостојање одређеног дела ограде) или
искривљена, чиме се њена заштита смањује.
Стубови јавне расвете не ремете кретање пешака, јер постоји довољан простор поред за
пролазак, а самим тим не дозвољава пешацима да се крећу уз саму ивицу коловоза. У свим
смеровима возилима омогућена је безбедна прегледност.
3.2.9. Коловоз
Због бележења већег броја теретних возила, као и аутобуса и трамваја, забележен је већи број
пукотина и ударних рупа на коловозу. Овакви недостаци су забележени и на пешачким
прелазима који знатно утичу на рањиве учеснике у саобраћају, јер онемогућава нормално
одвијање њиховог кретања и стварају ризик од пада.
335

Са аспекта безбедности саобраћаја, овај недостатак доводи до високог ризика, јер може доћи
до пада пешака. На одређеним местима се може приметити и поправка претходног оштећења.
Постојањем трамвајских шина дошло је до оштећења коловоза. Такође, овакав недостатак
утиче на нормално одвијање пешачких токова при преласку коловоза (слика 5).

Слика 5. Оштећење коловоза на пешачком прелазу
Извор: сопствено

3.2.10. Мостови и тунели
На предметној деоници се не налазе мостови и тунели.
3.2.11. Остали елементи
На предметној деоници не постоје паркиралишта, али долази до великог броја непрописног
паркирања. Постоји саобраћајна трака за сваки смер, која је резервисана само за возила јавног
градског превоза, док у смеру ка Карађорђевој улици постоји саобраћајна трака намењена за
кретање свих врста возила (путнички аутомобил, аутобус, трамвај, тешка и лака теретна возила
итд).
Један од главних недостатака је, због близине градске аутобуске станице, недовољан број
пешачких прелаза што доводи до великог броја прекршаја, као и повећања саме изложености
пешака. Ова врста недостатка излаже пешаке високом ризику страдања.
4. ЗАКЉУЧАК
Због великог степена моторизације у данашњици, неопходно је посветити се и рањивим
учесницима у саобраћају. Пут, који служи за кретање моторних возила, утиче на безбедност
пешака у саобраћају. Његово неадекватно одржавање и регулисање може подједнако да утиче
и на возила и на пешаке.
Извршеном провером безбедности саобраћаја у раду показано је како пут утиче на одвијање
пешачких токова. Предметна деоница има неколико главних недостатака:
• Непрописно паркирање – утиче на прекидање пешачких токова и на прегледност деонице
при преласку коловоза,
• Неусклађеност саобраћајне сигнализације – подстиче пешаке да чине прекршаје због дугог
чекања на пешачким прелазима и њихове неусклађености ,,зеленог светла“,
• Ударне рупе на пешачким прелазима – заступљене су и на другим деловима деонице, али
на пешачким токовима утичу на брзину преласка пешачког прелаза и саму безбедност
пешака на коловозу.
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Уочени проблеми стварају ризике који се односе на:
• Непрописно паркирање – прекидање пешачких токова, као и ступање пешака на коловоз
због обилажења возила што повећава ризик изложености и може довести до сустизања и
обарања пешака.
• Неусклађеност саобраћајне сигнализације – ометање нормалног одвијања саобраћаја, што
доводи до средњег ризика од настанка саобраћајних незгода са материјалном штетом
• Ударне рупе на пешачким прелазима – скретање пажње пешака и пребацивање пажње на
обилажење рупе, што може довести до пада пешака на коловоз због чега долази до великог
ризика.
На основу установљених недостатака предложене су мере које би повећале ниво безбедности
пешака на предметној деоници. Имплементацијом предложених мера очекује се:
• Смањен број погинулих за 50%,
• Адекватно регулисање светлосне сигнализације на основу пешачких захтева,
• Смањење прекршаја за 30%,
• Смањење преласка на ,,црвено светло“, као и ван пешачког прелаза за 30%,
• Смањење броја саобраћајних незгода при преласку пешака здесна, ван раскрснице, без
скретања возила,
• Онемогућено паркирање на тротоару.
Проверу безбедности саобраћаја предметне деонице требало би спровести и након завршетка
грађевинских радова на комплексу ,,Београд на води“, као и након измештања Београдске
аутобуске станице како би се извршила упоредна анализа нивоа безбедности пешака на
предметној деоници.
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OPIS I POSTUPCI DEFINISANJA TRAGOVA NA MJESTU SAOBRAĆAJNE
NEZGODE U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA
SAOBRAĆAJNE ISTRAGE
Mirzet Sarajlić1, Stalni sudski vještak saobraćajne struke
Edo Memišević2, Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK
Nedžad Mulaosmanović3, Komandir jedinice za saobraćaj – MUP Kantona Sarajevo
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Apstrakt: U slučaju događaja saobraćajne nezgode na terenu mogu nastati raznovrsni tragovi koje
možemo podijeliti u više skupina. Prilikom dolaska uviđajne ekipe na mjesto događaja saobraćajne
nezgode, a u cilju obavljanja daljih istražnih radnji, potrebno je definisati posebna mjesta na kojima
se mogu pronaći tragovi saobraćajne nezgode bitni za utvrđivanje svih relevantnih faktora za
utvrđivanje daljih smjernica u cilju analize prethodnog događaja. U ovom radu bit će prezentovana
komparativna analiza različitih tragova saobraćajne nezgode kao što su tragovi točkova, tragovi
kočenja, trgovi zanošenja, bočnog proklizavanja i postranog zanošenja tragovi otpalih dijelova
vozila, tragovi osoba, tragovi vozila u i na njemu, tragovi brisotina tijela. Za svaki od navedenih bit
će dat primjer iz prakse kao i komentar i preporuka za fiksiranje, definisanje, a sve u cilju podizanja
nivoa kvalitete uviđajnog materijala.
Ključne reči: saobraćajna nezgoda, tragovi točkova, tragovi kočenja, trgovi zanošenja.

DESCRIPTION AND PROCEDURES FOR DEFINING TRACKS AT THE SITE OF
A TRAFFIC ACCIDENT IN THE FUNCTION OF IMPROVING THE QUALITY
OF TRAFFIC INVESTIGATION
Abstract: In the event of a traffic accident on the ground, various traces can arise that can be divided
into several groups. When the investigation team arrives at the scene of the accident, and in order to
perform further investigative work, it is necessary to define special places where traces of the
accident can be found, important for determining all relevant factors for determining further
guidelines for analysing the previous event. This paper will present a comparative analysis of various
traces of traffic accidents such as wheel tracks, braking tracks, drift squares, lateral skidding and
side skidding, tracks of fallen vehicle parts, persons tracks, vehicle tracks in and on it, body wipes.
For each of the above, an example from practice will be given, as well as a comment and
recommendation for fixing, defining and all in order to raise the level of quality of the investigation
material.
Keywords: traffic accident, wheel tracks, brake tracks, drift squares.
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1. UVOD
Do saobraćajnih nezgoda dolazi u naseljima i izvan naselja, na saobraćajnicama i izvan njih. Zbog
cjelovitijeg sagledavanja načina nastanka nezgode potrebno je opisati i izgled šireg područja mjesta
nezgode preko kojega se dolazi do mjesta nezgode.
Prilikom svake saobraćajne nezgode mogu nastati razni tragovi, i to na kolovozu, na vozilima i na
ostalim učesnicima nezgode koji kasnije u postupku postaju ključni za kasniju analizu događaja.
Definisane su dvije osnovne vrste tragova:
− tragovi zajednički za sve vrste nezgoda i
− tragovi specifični za pojedine vrste nezgoda.
Nezavisno o vrsti nezgode mogu se kod svih nezgoda naći na kolovozu tragovi točkova vozila u
raznim oblicima kao što su tragovi vožnje, kočenja, zanošanja i klizanja. Osim tragova točkova, ostaju
i drugi tragovi poput nakupine prašine i blata otpalog s vozila, listića boje, čestica stakla i plastike i
dijelova vozila oštećenih u nezgodi. Svaka vrsta saobraćajne nezgode ima, međutim, i posebne
tragove, tipične za tu nezgodu.
Tako se kod naleta na pješaka mogu na mjestu nezgode naći odjevni predmeti pješaka (kapa, cipele,
hlače, šal), predmeti koje je nosio pješak (kišobran, torba, štap), tragovi kontakta pješaka s podlogom
nastali nakon odvajanja od vozila (brisotine tijela, krvi i tkiva).
Pri dolasku na mjesto nezgode u cilju obavljanja uviđaja treba, kao prvo, utvrditi o kojoj se vrsti
nezgode radi, da bi se na osnovu toga pristupilo pronalaženju tragova. Nakon pregleda učesnika
nezgode i utvrđivanja njihovih pravaca kretanja u času nezgode, pristupa se određivanju užeg i šireg
područja mjesta nezgode, a zatim pronalaženju i označivanju općih i posebnih tragova specifičnih za
tu nezgodu. Pronađene tragove treba identificirati u smislu utvrđivanja njihovog porijekla i načina
nastajanja.
2. PRONALAŽENJE I IDENTIFIKACIJA TRAGOVA
Ovisno o vrsti nezgode, razlikuje se i pristup pronalaženju tragova. Tako se na primjer, kod naleta
vozila na pješaka krećemo prema mjestu nezgode iz smjera nailaska vozila, jer se na tom potezu mogu
naći redom tragovi boje, čestice plastike i krhotine stakla vozila, odjevni predmeti, tragovi krvi i tkiva
pješaka, predmeti koje je nosio u času nezgode itd. [4]
Kod sudara vozila, tragovi se pronalaze od mjesta sudara prema periferiji nezgode, pri čemu treba
imati u vidu da se ispod nakupina blata mogu naći i tragovi gume točkova vozila nastali u času sudara.
Nakon utvrđivanja svih tragova, označavaju se tragovi na kolovozu, a zatim se fotografišu svi tragovi,
počev od tragova na kolovozu sve do tragova na objektima i učesnicima nezgode. Prilikom
fotografisanja treba snimiti i kolovoz u nailasku prema mjestu nezgode, a prilikom snimanja detalja,
kao što su lomovi tragova kočenja, strugotine, oštećenja na vozilima i drugi, važno je međusobno
povezati tragove, tako da snimke pružaju mogućnost prostorne disperzije fiksiranih tragova.
Vozila koja su sletjela s kolovoza, motocikle i bicikle treba dodatno snimiti sa više strana na način da
se vide sva njihova oštećenja. Stoga treba izvući vozila iz jarka na kolovoz,- bicikle i motocikle
uspraviti i slično.
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Ukoliko se kod sudara vozila pojavi dilema - tko je u času nezgode upravljao vozilom, treba detaljno
slikati unutrašnjost vozila, radi naknadne usporedbe oštećenja u vozilu s ozljedama putnika, te izuzeti
iz vozila prostirače, gumene obloge s pedala i obuću putnika iz vozila.
Nakon što su obavljene sve navedene radnje, pristupa se odabiranju tačke od koje će se vršiti mjerenja
- fiksna tačka (FT), a zatim se vrše sva mjerenja radi fiksiranja svih tragova potrebnih za izradu
zapisnika uviđaja i skice mjesta nezgode. Ukoliko se mjerenja vrše zrakasto od jedne tačke, što se ne
preporučuje kod saobraćajnih nezgoda, treba tu tačku fiksirati mjerama u odnosu na ivice kolovoza
na kojem je došlo do nezgode. [2]
3. TRAGOVI STRUGANJA TOČKOVA VOZILA O PODLOGU
Na mjestu saobraćajne nezgode mogu ostati različiti tragovi točkova vozila kao što su:
−
−
−
−
−
−
−
−

tragovi vožnje,
kočenja,
valjanja,
zanošanja,
klizanja i postranog zana-šanja,
rovljenja,
otisci točkova i
drugi nepravilni tragovi.

3.1 Tragovi vožnje
Tragovi vožnje - 'kotrljanja točkova vozila - nastaju utisnućem ili otiski-vanjem profila gazećeg sloja
gume vozila u podlogu po kojoj se točkovi kreću. Profil gazećeg sloja gume, pa i veći dio gume, može
se utisnuti samo u mekanu podlogu ili na mekanom sloju nanesenom na tvrdu podlogu, kao što je
naneseno blato na tvrdoj podlozi. U utisnutom tragu vidljivi su manje ili više pravilno utisnuti utori
šara gazećeg sloja gume.

Slika 1. Tragovi gume utisnuti u sniježnu
podlogu
Izvor: analizirani predmet SN vještaka

Slika 2. Tragovi gume na kolotragu

Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

Po čistoj tvrdoj podlozi ne ostaju tragovi vožnje čistih guma točkova vozila. Po ovakvoj podlozi može
ostati samo trag vožnje prljavih točkova koji su na podlogu došli neposredno s blatnog terena ili su
prešli preko vode, ulja ili neke druge tekućine.
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Slika 3. Tragovi gume na prljavom i vlažnom kolovozu
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

U tragove vožnje mogu se svrstati i tragove valjanja. Pod tragom valjanja razumijeva se trag vožnje,
kotrljanja točkova vozila, s ispuštenom gumom po tvrdoj podlozi. Kod ovog traga ocrtani su samo
rubovi profila gume koji mogu teći pravcem ili vijugati.

Slika 4. Tragovi valjanja puknute gume

Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

3.2 Tragovi kočenja po kolovozu
Tragove kočenja ostavljaju djelomično ili potpuno blokirani točkovi vozila. Kada nastupi kočenje,
točkovi vozila se više ne okreću slobodno, već ovisno o brzini i intenzitetu porasta pritiska u uređaju
za kočenje, dobivaju sve veću zadršku, dok ne budu potpuno blokirani. Shodno tome, trag kočenja
ima takozvani prijelazni izgled, od razvučenih otisaka prolila gazećeg sloja guma do jednakomjerno
izražene, ponekad uzdužno prugaste, brisotine karakteristične za blokadu.
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Kakav će trag kočenja ostaviti guma točkova vozila po podlozi ovisi o vrsti i stanju podloge. Na
primjer, izgled traga kočenja različit je kod betonske i kod asfaltne podloge. Trag kočenja ne ostaje
jednak na istoj vrsti podloge ako je stanje te podloge različito. Izgled traga neće biti jednak na
hrapavoj i na glatkoj podlozi, kao što neće biti jednak na suhoj i na mokroj te na čistoj i na prljavoj
podlozi.

Slika 5. Tragovi blokiranja točkova po zemljanoj površini
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

Tragovi kočenja mogu teći u pravcu ili u luku, te od jednih točkova mogu biti duži, a od drugih kraći.
Lučni tragovi kočenja sreću se, u pravilu, kada točkovi na jednoj strani vozila imaju veći učinak
kočenja negoli točkovi na drugoj strani vozila. Ovo može prouzročiti da su tragovi točkova s jedne
strane vozila duži, a s druge strane kraći. Razlike u dužini tragova točkova jedne i druge strane vozila
može biti i kod tragova koji teku u pravcu, jer su točkovi (ili točak) s jedne strane vozila bili blokirani
ranije negoli točkovi s druge strane vozila.

Slika 6. Tragovi blokiranja točkova po asfaltnoj površini
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka
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3.3 Tragovi zanošenja, bočnog proklizavanja i postranog zanošenja
Tragovi zanašanja i bočnog proklizavanja pojavljuju se kod destabiliziranog vozila i nekontrolisanog
kretanja nastaju kada bočna sila prelazi mogućnost prijanjanja guma uz kolovoz pa vozilo klizi i
skreće s pravca.
Kretanje vozila pri zanašanju je geometrijski neodređeno. Vozilo stalno mijenja smjer kretanja.
Također se mijenjaju razmaci tragova pojedinih točkova, a tragovi se ponekad i sijeku.
Tragovi postranog zanošenja nastaju kod lučnog, ali kontroliranog kretanja vozila na granici bočnog
klizanja. Vozilo se pri tome može kretati jednolikom brzinom, ubrzavati ili usporavati, a to znači i
kočiti bez blokiranja točkova. Dva tipična slučaja postranog zanošenja prikazana su na sljedećim
fotografijama:

Slika 7. Tragovi zanošenja nekočenog točka po
asfaltnoj i zemljanoj površini
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

Slika 8. Pravoliniski trag struganja

Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode
vještaka

4. TRAGOVI VOZILA, DIJELOVA VOZILA I OSOBA UČESNIKA NEZGODE
4.1 Tragovi dijelova vozila
Kod naleta - sudara i slijetanja vozila s kolovoza ostaju na mjestu nezgode, osim tragova točkova, i
tragovi struganja dijelova vozila, čestica boje vozila, krhotine stakla, krhotine plastike, otpala prašina,
zemlja i blato, otkinuti dijelovi, tragovi prevrtanja, rasipanja prtljaga i tragovi razlivene tekućine. [1]
Kod tragova struganja dijelova vozila treba, prema mogućnosti, utvrditi koji je dio vozila ostavio taj
trag i točno odrediti početak tog traga. Ovo vrijedi i za tragove prevrtanja vozila.
Čestice rasute boje vozila na mjestu nezgode, a naročito lokaciju prvih čestica boje, bitno je odrediti
posebno kod naleta vozila na pješaka, jer te čestice mogu u nedostatku drugih tragova ili u
kombinaciji s drugim tragovima poslužiti pri zaključivanju o mjestu naleta.
U pogledu krhotina stakla i plastike na mjestu nezgode utvrđuje se od čega one potječu, zatim zona
rasipa krhotina, a naročito početak njihova rasipanja. Kada su krhotine pomiješane i potječu, na
primjer, od prednjih svjetiljki i od vjetrobranskog stakla, treba utvrditi početak nalaza jednih i drugih
krhotina, što je često bitno pri određivanju mjesta naleta.
Radi utvrđivanja mjesta naleta - sudara često je bitno utvrditi tačnu lokaciju prašine, zemlje i blata
otpalog s vozila. Naime, prašina, zemlja i blato u najvećem dijelu otpadaju na mjestu naleta - sudara
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i na mjestu zaustavljanja vozila. Raspored ostalih tragova (otpali dijelovi vozila, trag razlivene i
raspršene tekućine, otpala prtljaga) po mjestu nezgode može poslužiti za određivanje pravca i smjera
kretanja vozila poslije naleta - sudara.

Slika 9. Trag otpalog dijela vozila – motocikla

Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

4.2 Tragovi osoba učesnika nezgode
Kod naleta vozila na pješake, bicikliste i motoriste ostaju često na mjestu nezgode tragovi u vidu
brisotina tijela, brisotina krvi i tragovi krvi te otisci tijela na mekanoj podlozi. Osim navedenih
tragova, po mjestu nezgode ostaju razasuti otpali dijelovi odjeće i obuće te predmeti koje su nosili ili
vozili pješaci, biciklisti i motoristi. [3]
Neki od tih predmeta, osobito kapa ili šešir, mogu poslužiti za određivanje mjesta naleta na pješaka,
ukoliko nisu pomicani iz položaja u kojem su se zaustavili nakon nezgode, a prije uviđaja.

Slika 10. Trag obuće učesnika saobraćajne nezgode
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

Kod sudara, naleta na prepreku ili kod slijetanja vozila s kolovoza događa se da putnici ispadaju iz
vozila. Mjesto ispadanja i položaj tijela nakon ispadanja iz vozila može, između ostaloga, poslužiti
za utvrđivanje rasporeda putnika u vozilu u času nastanka nezgode, to jest, može poslužiti za
utvrđivanje osobe koja je bila za upravljačem u trenutku nastanka nezgode.
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4.3 Tragovi na vozilu i u vozilu
Kod naleta na pješaka, bicikl, motortočak, drugo vozilo ili na prepreku, na vozilu ostaju tragovi u
vidu brisotina, tragovi krvi i tkiva, strugotine i oštećenja, dok kod sudara i naleta na prepreku ostaju
oštećenja i strugotine s vanjske strane vozila, a u unutrašnjosti vozila ostaju posredna oštećenja i
deformacije.

Slika 11. Trag krvi učesnika saobraćajne nezgode
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka

Od putnika, u vozilu ostaju oštećenja, brisotine tijela, krv, tragovi tkiva, kose i drugo. Bitno je da se
navedeni tragovi detaljno opišu i fotografiraju, uz detaljne mjere koje pri vještačenju služe
utvrđivanju međusobne podudarnosti oštećenja kod sudara, ili naleta na drugo vozilo ili prepreku te
nalaženju podudarnosti između oštećenja vozila i povreda pješaka, bicikliste, motoriste ili putnika u
vozilu.
Ako se u vozilu nalaze poginuli putnici, treba utvrditi položaje u kojima su zatečeni nakon nezgode.

Slika 12. Trag na vozilu učesniku saobraćajne nezgode nakon kotakta sa pješakom
Izvor: analizirani predmet saobraćajne nezgode vještaka
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5. ZAKLJUČAK
Prilikom sudara vozila nastaju na kolovozu na mjestu sudara posebni tragovi kao što su lomovi
tragova kočenja u vidu nagle promjene smjera kretanja vozila, razne strugotine oštećenih dijelova,
koncentrirane nakupine boje, stakla i blata te tragovi istjecanja tekućine iz vozila. Od mjesta sudara
prema zaustavljenim vozilima mogu se na kolovozu pojaviti tragovi zanašanja, bočnog klizanja ili
struganja prevrnutih vozila.
U radu je opisan i primjerima dat način identifikacije, hodogram i redoslijed identifikacije tragova na
licu mjesta saobraćajne nezgode. Jako je važno nakon izlaska uviđajne ekipe na lice mjesta
saobraćajne nezgode fiksirati tragove na pravi način kako bi isti bili dokumentovani i naknadno
analizirani. Odgovornost osoba koje se bave ovom problematikom ogromna je, a dokazi koji se
prikupe na licu mjesta mogu biti analizirani desetine godina nakon događaja.
Osnovni zaključak istraženog hodograma aktivnosti fiksiranja tragova na licu mjesta saobraćajne
nezgode kao dijela saobraćajne kriminalistike jeste važnost pravilnog tretmana i dokumentovanja
tragova na licu mjesta saobraćajne nezgode. Snimljeni i istraženi rezultati sažeti u zaljučcima a
zasnovni na iskustvima autora mogu poslužiti kao jasna baza i smjernica istražiteljima, tehničarima i
vještacima kako bi dalje unapređivali ovu oblast.
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УВИЂАЈИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА –
ЗНАЧАЈ, ПРОБЛЕМИ, УНАПРЕЂЕЊА
Миле Вукашиновић1, МУП Републике Србије

Апстракт: У раду се истиче значај увиђаја саобраћајних незгода за квалитетну и
свеобухватну анализу у правосудним процесима поводом конкретних догађаја, али и за
дубинска стручна истраживања у циљу краткорочног и дугорочног управљања безбедношћу
саобраћаја. Приказани су нормативни оквири и домети струке у овој области у Србији, кроз
аспекте едукације, организације и технолошке подршке. Презентују се методи и процедуре
обраде лица места и израде увиђајне документације.
Такође, наводе се и ограничења која негативно утичу на свеобухватност и квалитет
увиђајних документација и предлажу унапређења неопходна да ова изузетно битна
делатност правосудних и полицијских органа у Србији пружи адекватне информације за
саобраћајно-техничке и правне анализе саобраћајних незгода.
Кључне речи: саобраћајна незгода, увиђај, увиђај саобраћајне незгоде.

TRAFFIC ACCIDENT SCENE INVESTIGATION –
IMPORTANCE, PROBLEMS, IMPROVEMENTS
Abstract: The paper emphasizes the importance of traffic accident investigation for quality and
comprehensive analysis in judicial processes on the occasion of specific events, but also for in-depth
professional research for short-term and long-term traffic safety management. Normative
frameworks and achievements of the profession in this field in Serbia are presented, through aspects
of education, organization and technological support. Methods and procedures of on-site processing
and preparation of on-site documentation are presented.
Also, there are restrictions that negatively affect the comprehensiveness and quality of investigation
documents and suggest improvements necessary for this extremely important activity of judicial and
police authorities in Serbia to provide adequate information for traffic-technical and legal analysis
of traffic accidents.
Keywords: traffic accident, on scene investigation, traffic accident scene investigation.
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1. УВОД
Саобраћајне незгоде представљају по друштво најзначајнију негативну последицу саобраћаја
као једне од четири егзистенцијалне функције сваког животног простора [1]. Као такве су
одавно препознате и третиране у свим сферама деловања државе: законодавној, управној и
судској, уз свесрдну подршку науке и струке. Сходно томе, имају и велики удео у
активностима државних и стручних институција надлежних за процесуирање саобраћајних
незгода, али не и у толикој мери већу подршку.
Да би се илустровала несразмера друштвене опасности између саобраћајних незгода и дела
класичног криминалитета, оличене у учесталости штетних догађаја са елементима кривичних
дела (који имају за последице смрт или телесне повреда лица), које у Србији процесуирају
полицијски и правосудни органи, приложени су следећи дијаграми:

Кривична дела
убиства; 89; 16%

СН са погинулим
лицима; 459; 84%

Кривична дела
против живота и
тела (телесне
повреде); 2210; 16%
СН са повређеним
лицима; 11849; 84%

Слика 1. Однос броја процесуираних случајева (увиђаји и каснији судски поступци) у
Србији у 2020. години, у апсолутним бројевима и процентима [2, 3]
Видљива је несразмера у броју процесуираних случајева - преко пет пута више увиђаја по
саобраћајним незгодама од дела класичног криминалитета са сличним последицама по живот
и тело. Треба истаћи и значајну функцију увиђаја саобраћајних незгода у праћењу и
управљању стањем безбедности саобраћаја, у циљу њеног перманентног унапређења. На
основу квалитетно и свеобухватно извршених увиђаја саобраћајних незгода се стварају
драгоцене базе података које стручњацима омогућавају накнадне дубинске анализе доприноса
свих фактора безбедности саобраћаја, и сходно томе пројектовање делотворних системских
мера. Такође, претежни социјални и психолошки профил извршилаца кривичних дела против
безбедности саобраћаја у односу на оне из сфере класичног криминалитета је битно различит,
јер кривичном поступку и санкцијама, као ибројним другим последицама подлежу већином
особе без криминалне прошлости, што њима и њиховим породицама, као и оштећенима често
представља најтрауматичније искуство у животу.
Када наведеном додамо и безброј пута потврђене изреке ''што је увиђајна документација тања
– судски списи су дебљи'' и ''увиђај скраћен за неколико минута судски процес продужава за
неколико година'', можемо се сложити да увиђаји саобраћајних незгода и свака могућност
њиховог унапређења заслужује пажњу и подршку и државе и струке.
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2. УВИЂАЈИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У СРБИЈИ
2.1 Организација
Иновацијама кривичноправног законодавства у Србији, од 2013. године, увиђај саобраћајне
незгоде са обележјима кривичног дела (са повређеним или погинулим лицима или
материјалном штетом преко одређеног лимита) предузима месно и хијерархијски надлежно
тужилаштво, због Законом дефинисане потребе да је ''за утврђивање и разјашњавање
чињеница у поступку потребно непосредно чулно опажање органа поступка'' (члан 133 ЗКП).
По истом члану, ''орган поступка ће по правилу затражити помоћ стручног лица форензичке,
саобраћајне, медицинске или друге струке, које ће, по потреби, предузети и проналажење,
обезбеђивање или описивање трагова, извршити потребна мерења и снимања, сачинити скице,
узети потребне узорке ради анализе или прикупити друге податке. На увиђај се може позвати
и вештак ако би његово присуство било од користи за давање налаза и мишљења.''
Из наведеног би се дале закључити две ствари: Прва је обавеза надлежног заменика јавног
тужиоца да предузима и учествује у вршењу увиђаја сваке саобраћајне незгоде са обележјима
кривичног дела и предузме ''непосредно чулно опажање''. Друга је да ће он, као експерт за
кривично право, али без специфичних знања и вештина из области форензике, саобраћаја,
медицине и других струка затражити за вршење увиђаја помоћ ''стручног лица'' које не мора
бити припадник полиције, него би могао припадати независној институцији, еснафском
удружењу или чак бити ангажован на увиђају као стручан појединац.
Ипак, у пракси се, у највећем броју случајева (већина увиђаја саобраћајних незгода са
повређеним, па чак и погинулим лицима) сав терет сваљује на подручну јединицу саобраћајне
полиције – како у процесном (тужилац обавештен о незгоди, али ''делегира'' овлашћење
полицији да самостално обави увиђај) тако и у стручном смислу (полицајци врше
проналажење, анализирање и фиксирање трагова незгоде фотографским, мерно-графичким,
вербалним или методом изузимања). Не постоји оправдање за распрострањен манир
избегавања изласка на увиђај од стране поступајућих тужилаца, чак и за незгоде са смртним
последицама. Објашњење за стопроцентно опредељење ''органа поступка'' (тужилаштва) да за
стручна лица којима ће поверити вршење увиђаја (члан 133 ЗКП) бирају полицију а не, рецимо,
институте, агенције или стручне појединце, поред вишедеценијске инерције проналазимо и у
бенефиту ''бесплатности''. Наиме, сходно члану 44 ЗКП, ''полиција и други државни органи
надлежни за откривање кривичних дела дужни су да поступе по сваком захтеву надлежног
јавног тужиоца''.
МУП Републике Србије се са овим изазовом бори деценијама, покушавајући да у
организационом, кадровском и техничком смислу одговори великим захтевима. У
организационом смислу најважнија је специјализација јединица које врше увиђаје
саобраћајних незгода. Најважнији и за сада једини корак у том смислу је формирање посебне
Саобраћајно-полицијске испоставе за увиђаје саобраћајних незгода на територији Града
Београда. Она је формирана још 1990. године и до данас успешно обавља све увиђаје, како оне
са обележјима кривичних дела, тако и оне у прекршајном поступку. До те године, стручне
послове на увиђајима саобраћајних незгода су обављали форензичари из управе
криминалистичке полиције, углавном без икакве обуке и посебних знања из области
саобраћаја. У остатку Србије, таква пракса је настављена чак до 2007. године, када су посебним
подзаконским актом министра унутрашњих послова, ''Обавезујућом инструкцијом о
обезбеђењу лица места и вршењу увиђаја саобраћајних незгода на путевима'' [9] ови послови
стављени у искључиву надлежност управе саобраћајне полиције и њених подручних јединица.
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2.2 Кадрови и едукација
Почетком деведесетих година прошлог века у стручним институцијама у области безбедности
саобраћаја (Саобраћајни факултет Универзитета у Београду и тадашња Виша школа
унутрашњих послова) су увиђаји саобраћајних незгода почели да се темељно изучавају и
развијају као посебна стручна дисциплина, кључна за ефикасна и квалитетна саобраћајнотехничка вештачења и судске процесе. Уз значајну подршку МУП-а (Управе саобраћајне
полиције) и образовних институција тада је практично створена нова доктрина која је
обезбеђивала максималан квалитет и свеобухватност увиђајних документација са одрживом
кадровском подршком (велики број квалитетно обучених полицајаца) на територији целе
Србије.
Устројене су стручне и наставне области сходно примењеним методима фиксирања лица места
(вербални, мерно-графички, фотографски и метод изузимања) и постављени стандарди
садржаја и форме увиђајне документације (записник о увиђају са осталим прилозима, скица
лица места израђена у шест дефинисаних фаза, ситуациони план у пет фаза,
фотодокументација са дефинисаним групама фотографија, изузети предмети и трагови).
Дефинисана су техничка начела вршења увиђаја и израде увиђајне документације (начела
објективности, усаглашености и свеобухватности). [4, 5, 6, 7, 8]
Данас, припадник саобраћајне полиције, који већ поседује знања и вештине потребне за
редовне послове контроле и регулисања саобраћаја, за бављење увиђајима саобраћајних
незгода мора да заврши и посебну петонедељну специјалистичку обуку. Класе имају само 16
полазника, што је добро са аспекта квалитета обуке, али је недовољно за попуњавање јединица
по Србији којима недостаје већи број полицајаца и официра специјализованих за увиђаје.
С тим у вези, потребна је и посебна анализа и пројектовање потребног броја кадрова стручних
за увиђаје за сваку подручну јединицу саобраћајне полиције. При томе је обавезно узети у
обзир учесталост саобраћајних незгода, величину и разуђеност подручја и оптимизацију врсте
ангажовања (перманентна 24/7 дежурства увиђајних екипа или позивање по потреби, за
подручја са мањим бројем СН).
Веома позитивна чињеница је постојање квалитетне и свеобухватне уџбеничке литературе за
овај вид специјалистичке обуке, из области мерно-графичке и фотографске обраде лица места
саобраћајних незгода [6], саобраћајне трасологије [7], као два наменска приручника – о
вршењу увиђаја и обезбеђењу лица места (за саобраћајне полицајце) [5] и о увиђају и
вештачењу саобраћајних незгода (за тужиоце и судије који поступају у предметима
саобраћајних незгода).
С обзиром на специфичности ове линије рада, неопходне су честе дообуке, семинари, анализе
најбоље праксе и стручне радионице са учешћем експерата из разних институција. Правосудна
академија је претходних година у целој Србији организовала серију стручних семинара из ове
области за носиоце правосудних функција који поступају у предметима из области саобраћаја.
У свим градовима су семинарима придружени и саобраћајни полицајци који врше увиђаје, што
је многима било прво освежавање знања и вештина после више деценија бављења овим
послом.
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2.3 Опрема и финансирање
За квалитетно вршење увиђаја саобраћајних незгода (укључујући адекватно обезбеђење лица
места) и израду увиђајних документација је потребна посебна опрема са релативно кратким
ресурсима употребе због брзог технолошког застаревања. Последњи циклус свеобухватног и
системског опремања јединица за увиђаје саобраћахних незгода је реализован још 2007.
године, када је уз подршку НИП-а набављено педесетак специјалних возила са комплетном
опремом за вршење увиђаја и обезбеђење лица места саобраћајних незгода. Редовно
занављање је од тада недовољно, а само део потребне опреме се набавља преко локалних
Савета за безбедност саобраћаја, из фонда наплаћених прекршајних казни.
Један од највећих проблема специјализованих служби полиције које врше увиђаје, како
саобраћајних незгода (саобраћајна полиција) тако и дела класичног криминалитета је
финансирање опремања и специфичних обука. Ипак, по угледу на развијене земље Европе, и
наш законодавац је послушао струку и актуелни Законик о кривичном поступку прописује да
се ''трошкови увиђаја'', као и ''трошкови за стручна лица'' (ангажована за вршење увиђаја по
већ помињаном члану 133 ЗКП) – сматрају трошковима увиђаја и као такви се могу наплатити.
Чак је и подзаконским актом МУП-а (''Уредба о висини накнада за услуге које пружа
министарство унутрашњих послова,'' Сл. гласник РС бр. 126/2014) прецизирано да се ''вршење
послова форензичке обраде лица места, фиксирања и обраде пронађених трагова'' наплаћује
по сату 2.000 динара. Реализовање наведених одредаба Закона и подзаконског акта би трајно
решило проблеме опремања и едукације увиђајних екипа, али тако прописан начин
финансирања уопште не функционише.
Са друге стране, увиђај саобраћајних незгода без повређених лица, само са мањом
материјалном штетом, по захтеву једног од учесника се наплаћује 10.000 динара. Стручни,
технолошки и процесни захтеви увиђаја, као и степен друштвене опасности саобраћајних
незгода у кривичном и прекршајном поступку се не могу поредити.
2.4 Стандарди и контрола квалитета
Стандарди за квалитетно и свеобухватно вршење увиђаја саобраћајних незгода и израду
увиђајних документација су прецизно дефинисани раније поменутом ''Обавезујућом
инструкцијом о обезбеђењу лица места и вршењу увиђаја саобраћајних незгода на путевима''
[9], и детаљно разрађени у пратећем приручнику ''Полицијска обрада саобраћајних незгода –
обезбеђење лица места саобраћајних незгода и вршење увиђаја'' [5] још 2007. године.
Када је у питању мерно-графичка обрада лица места саобраћајне незгоде, подразумева се
израда скице - слободоручног цртежа на лицу места СН, на коме се котира све шта је мерено
и то изворно - онако како је мерено. Код скице није примаран технички квалитет, нити се он у
теренским суловима може постићи. Императив је да садржи све потребне податке и да буде
читка и недвосмислена у сваком детаљу. Пошто су пропусти у овом делу посла углавном
ненадокнадиви, скица се на лицу места израђује у следећим хронолошким фазама:
• упознавање са догађајем;
• упознавање са местом незгоде;
• цртање саобраћајних површина, сигнализације и објеката поред пута;
• цртање возила, трагова и осталих потребних детаља;
• мерење и уношење мера (котирање);
• рекапитулација и усаглашавање [6].
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Скица израђена на лицу места се, после увиђаја, довршава, скенира (у високој резолуцији - 600
DPI) и у дигиталном облику постаје део електронске документације, док се изворна скица
улаже у класичну документацију за увиђаје. Ситуациони план је цртеж у размери, на коме се
котирају само најбитније мере. Црта се на основу скице, класично (употребом прибора за
цртање) или применом рачунара, коришћењем неког од стандардних или специјализованих
програма за цртање. У случају кад се црта класично, ситуациони план се скенира (као и скица)
и чува као елемент дигиталне увиђајне документације, док се они начињени применом
рачунара чувају у изворном облику, архивирани непосредно пред штампање.
Инструкцијом и приручником је дефинисано да фотодокументацију чине следеће групе
фотографија:
• шири (даљи) изглед лица места, из свих прилаза месту незгоде;
• ужи (ближи) изглед лица места, из свих прилаза месту незгоде;
• међусобни положаји возила, трагова и предмета саобраћајне незгоде;
• изглед трагова и предмета понаособ, по потреби са размерником;
• изглед возила и објеката (посебно оштећења по одређеним осама возила и
других трагова на возилу);
• изглед тела погинулих лица и животиња;
• други значајни детаљи (нпр. изузимање предмета, важни детаљи на путу и
објектима, стање појединих уређаја и склопова на возилима итд.) [4,5,8].
Приручником је такође и препоручено да се фотографисање врши у максималној резолуцији
фотоапарата. То је од 2007. године и почетка примене нове опреме за (фотоапарат који је
службено у употреби у МУП-у за вршење увиђаја СН - NIKON D200), резолуцију од 10
мегапиксела, а код касније набављаних апарата и више. Ова величина фотографија у великој
мери омогућава накнадне анализе увећавањем детаља на фотографијама. Важно је напоменути
да се, осим фотографија које формално улазе у састав увиђајне фотодокументације на лицу
места направи знатно већи број снимака. Њихово чување у пуном обиму је такође предвиђено
у посебном архивском фолдеру, за потребе евентуалних накнадних додатних анализа. Систем
именовања фолдера и подфолдера је унификован ради прецизног архивирања и лаког
проналажења [5].
У стандарде ове делатности спада и познавање и примена елементарних трасолошких знања и
вештина. Трасологија је научна област која се бави проучавањем трагова, а саобраћајна
трасологија је научна област која се бави траговима саобраћајних незгода (процес настанка,
могућности анализе трагова, стручна обрада итд.)
Обрада трагова се спроводи кроз следеће сукцесивне фазе:
• проналажење трагова,
• обезбеђивање трагова,
• маркирање трагова,
• означавање трагова,
• фиксирање трагова.
Ради лакшег проучавања и систематичније обраде места саобраћајне незгоде, а због израженог
диверзитета трагова извршена је њихова класификација. Трагови саобраћајне незгоде су
подељени:
• према врсти (три подгрупе);
• према величини (две подгрупе);
• према фази у којој су настали (три подгрупе);
• према месту налажења (четири подгрупе);
• према ситуацији (шест подгрупа);
• са аспекта мерења (пет подгрупа) [7].
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Посебна пажња се даје разумевању и примени појма саобраћајно-техничког значаја трагова
саобраћајне незгоде (дају одговоре ''КАКО'' се догодила незгода) и криминалистичког –
форензичког значаја (трагови дају одговоре ''КО'' је и у ком својству учествовао у незгоди).
Ово је нарочито битно приликом увиђаја незгода у којима су неке околности неразјашњене
или сумњиве, уколико је неко од учесника са возилом или без њега побегао са лица места, ако
је (или би могло бити) спорно својство учесника (ко се налазио на месту возача у моменту
незгоде). С обзиром да саобраћајни полицајци не располажу потребним посебним
форензичким знањима и опремом, предвиђена је процедура да се увиђају по позиву прикључе
и дежурни форензичари подручне полицијске управе и фиксирају и касније обраде
специфичне трагове из домена своје струке (микротрагове за касније физичке и хемијске
анализе, дактилоскопска обрада возила и других предмета, мулажирање трагова пнеуматика
или обуће, изузимање биолошких трагова за ДНК анализе...). У циљу што ефикасније обраде
специфичхих трагова унутарресорна (саобраћајна - криминалистичка полиција) и међуресорна
комуникација и администрација (полиција - тужилаштво) су максимално поједностављене.
Нажалост, неки од највидљивијих пропуста у вршењу увиђаја се дешавају управо у овом
домену2.
Иако су у нормативном, стручном и едукативном смислу за процесе вршења увиђаја
саобраћајних незгода и израде увиђајних документација постављени јасни, високи али
достижни стандарди, приметне су значајне слабости у домену контроле квалитета. Аутор је
последњих година више пута имао прилику да као члан стручних тимова у многим пројектима
из области безбедности саобраћаја у Србији остварује увид у бројне увиђајне документације и
увери се како се у значајној мери не поштују стандарди, са битним осцилацијама у погледу
квалитета и свеобухватности примене свих метода фиксирања затеченог стања и израде
елемената увиђајне документације. Такође, кроз службене и личне контакте са полицајцима
који увиђаје врше (често својим бившим студентима и полазницима специјалистичких
курсева) је стекао доста информација о њиховим ставовима. У оквиру линије рада у седишту
МУП-а – Управе саобраћајне полиције делују врсни експерти за бројне субспецијалности,
способни и свакодневно активни у контролној и инструктивној делатности у свим подручним
јединицама на територији Србије. Међутим, већ деценијама је на том командном нивоу
приметан изразит мањак кадрова стручних за послове увиђаја саобраћајних незгода, не толико
за формалну контролну колико за инструктивну делатност и стручну подршку.
Саобраћајни полицајци и старешине у подручним јединицама задужени за вршење и праћење
увиђаја су свесни своје одговорности и важности ове делатности, али углавном истичу потребу
додатних едукација и размене знања којих годинама, па и деценијама нема.
3. НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Рад оваквог типа би био непотпун без осврта на бројна нова технолошка решења која се у
вршењу увиђаја саобраћајних незгода примењују у свету.

Саобраћајна незгода са смртном последицом која је последњих година добила убедљиво највише негативног
публицитета и значајно пољуљала поверење јавности у рад полицијских и правосудних органа, али и државе
уопште, у којој се као спорно и кључно постављало питање КО се налазио на месту возача возила које је налетело
на заустављено возило је могла бити процесуирана без било какве негативне конотације. Наиме, орган који је на
лицу места руководио увиђајем је пропустио да, у циљу расветљавања ове битне и потенцијално спорне
околности, ангажује дежурну форензичку екипу територијално надлежне полицијске управе, која би између
осталог, у склопу обраде возила свакако изузела и адекватно упаковала активиране ваздушне јастуке. Због обиља
биолошког материјала особе чија је глава у судару остварила контакт са тканином која је до тог момента била
изолована и биолошки неконтаминирана - ДНК анализа и упоређивање са неспорним узорцима би брзо и готово
апсолутно поуздано решила сваку дилему.
2
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Аутор је имао прилике да се са онима који су на било који начин егзистирали код нас упозна
на различитим нивоима (оперативна употреба система стереофотограметрије Wild C-120,
експерименти и компаративне анализе аналитичке фотограметрије Rollei-Metric, Nikon
Spheron...). Она су одувек била усмерена на три кључна циља, који су уједно и њихове
несумњиве
предности:
постизање
врхунске
прецизности
мерења,
различита
тродимензионална моделовања и могућност накнадне обраде и анализе трагова евентуално
занемарених на самом увиђају. Данас се, најчешће, примењују уређаји засновани на ласерском
скенирању простора и положаја и димензија свих оптички доступних детаља у њему.
Међутим, недостаци и бројна ограничења ових система, без обзира да ли су најсавременији
или стари деценијама су, у нашим условима, толико изражени да у догледном периоду није
реално разматрање њиховог увођења у оперативну употребу. Наравно, наше стручне
институције, пре свих Саобраћајни факултет Универзитета у Београду и Криминалистичкополицијски универзитет су позване да такве технологије прате, тестирају и анализирају
њихове могућности, до увођења оних оптималних у праксу.
4. ЗАКЉУЧАК
Увиђаји саобраћајних незгода и њихови каснији ''производи'' - увиђајне документације
представљају изузетно важну делатност полицијских и правосудних органа. У зависности од
квалитета и свеобухватности у значајној мери могу да утичу, позитивно или негативно, на ток
анализе незгода и опредељивање кривице у судском поступку.
Такође, увиђаји представљају важан темељ за делатности праћења стања безбедности
саобраћаја и управљања њиме. Постоји много простора и потреба за унапређењем ове
делатности, а најбитније би било: давати перманентну стручну подршку припадницима
саобраћајне полиције и тужилаштва који врше увиђаје саобраћајних незгода, успоставити
првенствено инструктивну контролу квалитета у свим подручним јединицама у Србији и тако
подићи и уједначити ниво поштовања прецизно дефинисаних стандарда, успоставити систем
опремања најсавременијом опремом за увиђаје и обезбеђење лица места који би се финансирао
из реалних и независних, давно законом дефинисаних извора који се из непознатих разлога
годинама не користе.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
ПРИ ВЕЛИКИМ САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА
Бранислав Мутић1, Ватрогасно спасилачка јединица Земун – Београд,
Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Инжењери грађевинске, саобраћајне, машинске и других струка чине напоре да
пројектују процесе и компоненте, свако у свом домену, које треба да повећају безбедност
кретања возила и спрече појаву саобраћајних незгода. Међутим, без обзира колико су велики
њихови напори, до оваквих догађаја ипак долази. У некима од њих учествује само једно возило,
али не ретко, у саобраћајним незгодама учествује велики број возила, односно дешавају се
масовне саобраћајне незгоде. У сваком од догађаја, уколико дође до повреда путника и већих
оштећења, на инетревнцију излазе спасилачке екипе. Њих у општем случају чине ватрогасно
спасилачке јединице, екипе хитне помоћи и полиција. Предмет овог рада су масовне
саобраћајне незгоде као и спасилачке активности које се предузимају у таквим догађајима.
Приказане су неке од њих које су се десиле у претходних 10 година. Описан је начин дојаве и
стизања на место нездоде. Дати су предлози за унапређење рада ових јединица. Такође,
приказани су кључни проблеми са којима се ове јединице сусрећу на основу искуства аутора.
Кључне речи: масовне саобраћајне незгоде, ватрогасно спасилачке јединице, процедура
спасавања

ORGANIZATION OF PROTECTION AND RESCUE
IN MAJOR TRAFFIC ACCIDENTS
Abstract: Civil engineers, traffic injuries, mechanical engineers and many other professions are
making efforts to design components, each in its own domain, that should increase the safety of
vehicles and prevent accidents. However, no matter how great their efforts are, such events still
happen. In some of them, only one vehicle is involved, but not infrequently, in some cases, a large
number of vehicles are involved in traffic accidents, so there is talk of mass accidents. In each of the
events, in case of major damage and injuries to passengers, rescue teams come to the rescue. They
are generally made up of fire and rescue units, ambulance crews and police. The subjects of analysis
in this paper are mass traffic accidents and rescue activities undertaken in such events. Some of them
that happened in the previous 10 years are shown. The method of reporting and arriving at the scene
of the accident is described. Suggestions for improving the work of these units are given. Also, the
key problems that these units face based on the experience of the authors are presented.
Keywords: mass traffic accidents, fire and rescue units, rescue procedure
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1. УВОД
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, у протеклих пет година
у саобраћајним незгодама у нашој земљи смртно је страдало 2.760 лица, док је 100.519 лица
повређено (16.489 теже и 84.030 лакше). Готово сваки други погинули учесник у саобраћају
био је у путничком возилу у својству возача или путника, сваки четврти је страдао као пешак,
док су корисници моторизованих двоточкаша и бициклисти заједно чинили око 18%
погинулих.
Масовне саобраћајне незгоде представљају ситуације код којих долази до изненадног и
истовременог повређивања више особа, чији број превазилази редовне капацитете подручне
ватрогасно спасилачке јединице, хитне помоћи као и других служби на територије где се
незгода догодила, те захтевају њихово повећано ангажовање. Хоће ли се саобраћајна незгода
са великим бројем повређених лица дефинисати као масовна зависи како од броја повређених
тако и од броја возила која су учествовала у њој, места настанка, капацитета здравственог
система, обучености екипа Ватрогасно спасилачких јединица (ВСЈ) као и њихове способности
управљања ограниченим ресурсима. Правилна координација рада између спасилачких служби
у случајевима масовних незгода представља императив у успешном решавању спасилачких
задатака.
На основу националне Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије
23. децембра 2016 године усвојен је Акциони план за спровођење стратегије безбедности
саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020 године. [2]
Његов кључни део је конкретизација активности у оквиру дефинисаних области рада (пет
стубова), кроз дефинисање специфичних циљева:
− Први стуб - Ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја:
− Други стуб - Безбеднији путеви:
− Трећи стуб - Безбеднија возила:
− Четврти стуб - Безбеднији учесници у саобраћају:
− Пети стуб - Деловање након саобраћајне незгоде:
Пети стуб деловања је и предмет овог рада, при чему се чак пет од 6 циљева (циљеви: 1, 2, 3,
4 и 5) у оквиру ове кључне области тиче и рада ватрогасно спасилачких јединица. Циљеви у
оквиру Петог стуба кључних делатности у безбедности саобраћаја, дефинисани Националном
стратегијом су: [2]
− Циљ 1. Координација хитних служби на лицу места саобраћајне незгоде и спречавање
настанка секундарних саобраћајних незгода;
− Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са
надлежним хитним службама (полиција, хитна медицинска помоћ, ватрогасно-спасилачке
јединице);
− Циљ 3. Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до
поласка екипе (екипа) хитне службе на лице места саобраћајне незгоде;
− Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на лице
места;
− Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби;
− Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од лица места саобраћајне незгоде до
здравствене установе.
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2. ПРИМЕРИ МАСОВНИХ НЕЗГОДА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У току претходних година на територији Републике Србије догодило се више ланчаних судара
у којима је учествовао већи број возила, а у којима је, нажалост, било и погинулих лица.
Настанак масовних незгода може се подвести под више фактора, од којих су неки магла,
неприлагођена брзина,умор и др. Велика брзина којом се вози на ауто путевима значи и већу
вероватноћу да дође до смртних последица. Ту возачи не очекују препреку, а када има магле
вожња постаје захтевнија, па ни ниже брзине нису увек решење за новонасталу ситуацију.
Радећи експерименте и анализирајући велики број ланчаних судара дошло се до закључка да
учесници саобраћајних незгода у којима је присутна магла као отежавајући фактор у ствари
убрзвају своје кретање у циљу сустизања возила испред њих (видљиви спектар) како би имали
визуелни контакт са возилом испред и тако прате линију пута при чему смањују растојања
између њих. Наилажењем возила на препреку долази до наглог заустављања чеоног возила, а
потом и налетања возила у колони.
У овим случајевима најчешће су присутна налетања возила са фронталним оштећењем и
налетањем на задњи део возила. Лица у возилу трпе велике силе удара и задобијају вишеструке
повреде.
Не мали број лица настрада услед непажње јер у таквим ситуацијама излази из возила у
условима смањене видљивости и страда услед налетања других возила, која их не могу
правовремено уочити. Примера за ове тврдње, нажалост, има у последње време много:
Пример 1: Дана 09.10.2018. године у месту Мијатовац на ауто путу Београд-Ниш, у близини
Јагодине, у великиј ланчаној саобраћајној незгоди која се догодила око 08.00 часова
учествовало је више возила различитих намена, а као последица ове незгоде седморо лица je
смртно страдало, a чак 35 лица су била теже и лакше повређена.
У првој саобраћајној незгоди у условима густе магле, од Београда ка Нишу, код села
Мијатовац, погинуле су четири особе, а петнаест лица је повређено. У незгоди је учествовало
десет возила (камион, кампер, два шлепера и шест путничких аутомобила).
Друга незгода догодиласе у исто време, око 300 m даље, али у супротном смеру, од Ниша ка
Београду, у атару села Кончарево. У тој незгоди три особе су погинуле, а више од 10 лица је
повређено. У незгоди је учествовало девет камиона и неколико аутомобила, од којих је неке
захватио пламен. Велики број лица излазило је из хаварисаних возила прескачући заштитну
ограду и угрожавајући притом своју безбедност.
Ватрогасно спасилачке јединице су ослободиле више лица из хаварисаних возила и извршиле
ликвидацију пожара на више возила. Екипе хитне медицинске помоћи из више округа
транспортовале су повређене до најближих медицинских установa.
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Слика 1. Масовна незгода на ауто путу код Јагодине
Извор: Интернет архива Новости (www.novosti.rs)

Пример 2: Дана 22.12.2013 године, око 08.00 часова, на аутопуту Е70 пре наплатне рампе
Шимановци, услед густе магле, дошло је до ланчаног судара у комe је учествовало 38 возила
(слика 2). Том приликом су две особе изгубиле живот, а 20 особа је теже и лакше повређено.
До доласка прве ватрогасне екипе на лице места, хитна помоћ је већ евакуисале два повређена
лица. Извиђање трасе вршило се од стране подручних Ватрогасно спасилачких јединица, као
и прикупљање потребних информација. Извиђањем се утврдило да у неким од возила има
повређених лица, али да није била потребна њихова евакуација употребом спасилачких алата.
Дошло се до сазнања да испред возила на траси од неколико стотина метара има још
хаварисаних возила, као и да су неки повређени већ евакуисани возилима хитне помоћи.

Слика 2. Масовна незгода код наплатне рампе “Шимановци“
Извор: Архива ВСЈ Сремска Митровица

Пример 3: Једна особа је погинула, а више лица је повређено, у великом ланчаном судару који
се догодио на ауто путу Београд – Нови Сад. Незгода се догодила дана 22.02.2022. године око
08.30 часова у близини наплатне рампе код Старе Пазове, у смеру ка Београду. У овој незгоди
учествовало је више од 50 возила (слика 3).
Као околност наведене незгоде била је густа магла. Ватрогасно спасилачке јединице су
извршиле спасавање једног лица из хаварисаног возила, а екипе хитне медицинске помоћи
превезле су више лица у медицинске установе.
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Слика 3. Масовна незгода на ауто путу за Нови Сад код Старе Пазове
Извор: Интернет сајт РТС (www.rts.rs)

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ
ЈЕДИНИЦА ПРИЛИКОМ МАСОВНИХ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И САДЕЈСТВО
СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА СПАСАВАЊА
Техничке интервевенције у саобраћају у којима учествују Ватрогасно спасилачке јединице,
независно од тога да ли у њима учествује једно или више возила, увек имају четири фазе:
1.
2.
3.
4.

Пријем дојаве;
Излазак возила и кретање ка лицу места;
Тактички део на месту догађаја;
Евакуација лица. [2]

Прве информације које добијају службе спасавања на лицу места непосредно добијају од лица
затечених у самој незгоди или од очевидаца самог догађаја. Први подаци су у почетку
непотпуни услед траума лица које те информације преносе и своде се углавном на сам догађај
или лично искуство (повреда, саобраћајна незгода самог возила и сл.) не сагледавајући ширу
слику. Дојаве најчешће од појединица иду ка самим службама, најчешће на телефон бр. 192
(полиција) а потом се прослеђују до екипа хитне медицинске помоћи и ватрогасно
спасилачких јединица.
Организација самог рада ВСЈ приликом масовних незгода почиње дојавом о самом догађају
од стране лица или других служби и на основу тих информација врши се распоређивање снага
и слање истих на лице места. У самом кретању ка лицу места посаде возила од стране
командно-оперативногг центра 193, задуженог за подручје у коме је дошло до незгоде,
добијају потребне информације о месту незгоде, да ли је потребана евакуација лица, трака
саобраћајнице (према или од града), информације о послатим другим јединицама, возилима
хитне помоћи, правцем кретања ка лицу места и др. Информације које се прослеђују могу се
разликовати од затеченог стања на лицу места.
У већем броју случајева екипе ВСЈ се шаљу после екипа 192 и хитне помоћи, што умногоме
продужава време интервенисања саме ватрогасно спасилачке јединице на лицу места, и
немогућности деловања у границама тзв. „златног сата“. Дежурна лица у команди 193 на
основу прикупљених информација врше процену ситуације и врше подизање ВСЈ водећи
рачуна о удаљености јединице од самог места догађаја, местима укључивања на ауто пут (не
који је најближи, већ на који се може најбрже укључити).
Како се у већини случајева услед насталог акцидента формирају колоне, при чему је један од
узрока и сама недисциплина возача, долази до блокаде пута у више трака до самог места
догађаја и разматрају се укључења алтернативним правцима.
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Уколико на неким локацијама на путу постоје места за отварање заштитне ограде, посаде ВСЈ
се упућују на њих да сагледају техничке могућности за пролазак (правовремено отварање
локације oд службе задужене за ту деоницу). Доласком на лице места успоставља се
комуникација са службама које су већ на лицу места.
Један од проблема са којим се суочавају припадници ВСЈ приликом доласка на лице места је
сама комуникација и размена информација између спасилачких служби које се већ налазе на
лицу места (хитна помоћ и припадници полиције). Ватрогасне екипе немају информацију о
пристиглим возилима, до тог тренутка евакуисаним лицима, о стању саобраћаја на тој
деоници, као ни о броју прегледаних возила, а самим тим ни о приоритетним евакуацијама са
лица места.
Лоша координација је често проузрокована лошом комуникацијом (све службе раде независно
и нико не зна шта све три службе раде и које активности су спровеле). Најчешћи пример се
огледа у начину спасавања где се лица спасавају из возила најближем спасилачкој екипи
занемарујући потенцијално теже повређена лица у другим возилима у колони. Немогућност
сагледавања шире слике потенцијално утиче на саму ефикасност спасавања.
У случају да су информације тачне и прецизне и да се остварила комуникација између
спасилачких служби, сама организација на лицу места ради се на нивоу поделе задатака у
односу на спасилачку службу која те задатке обавља.
Задаци ватрогасно-спасилачких јединица су: [3]
1. Извиђање лица места (уочавају се примарне и секундарне опасности које могу
потенционално угрозити безбедност спасилаца и угрожених лица;
2. Извиђање ширег подручја око незгоде у циљу сагледавања целокупне ситуације и
претрага за лицима ван возила;
3. Уклањање опасности (гашење пожара, елиминација извора паљења идр);
4. Стабилизација возила уколико технике спасавања то захтевају;
5. Примена техника спасавања на возилима са приоритетно угроженим лицима;
6. Евакуација лица.
Задаци екипе Хитне медицинске помоћи су:
1. Процена стања угрожених лица;
2. Додела приоритета;
3. Прва тријажа повређених ;
4. Транспорт лица у најближу медицинску установу;
5. Формирање тријажног центра на лицу места (on site) ради пружања прве медицинске
помоћи.
Задаци Полиције су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обезбеђење лица места незгоде;
Контрола саобраћаја на лицу места незгоде;
Обезбеђење сигурног рада спасилачких служби;
Контрола цивилних лица;
Контактирање комуналних служби;
Обезбеђење лица места након незгоде.

Приликом интервенисања ватрогасно спасилачких јединица на месту масовне незгоде где
учествује велики број возила са више повређених лица, правило је да се уз спасилачку посаду
додели и лекар хитне медицинске помоћи, који утврђује само стање повређених лица по
систему брзе тријаже ознакама (црвено, жуто, зелено и црно). Ватрогасне екипе крећу у
спасавање на основу информације додељење лекарске екипе на лицу места крећући се од
приоритетних повреда (ознака црвени и ознака жути).
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Ватрогасно-спасилачке екипе у случају да су стигле из супротних праваца настале незгоде
успостављају комуникацију радио везом кретајући се ка центру незгоде. Завршеним
прегледом возила исто се обележава бројем или словима како би се избегао дупли преглед од
стране екипа које би евентуално дошле у каснијем периоду.
Ватрогасна возила се поставаљају целом дужином деонице саобраћајне незгоде на правилном
размаку остављајући простор између њих за возило хитне медицинске помоћи.
Ватрогасци спасиоци приликом изласка из возила се не групишу, већ се морају распоредити
како би надгледали учеснике незгоде и помагали. У случају да је отежан прилаз возилима
обезбеђује се већи број апарата за почетно гашење пожара који се постављају на размацима од
20-30 m (поставка возила приказана је на слици 4).

Слика 4. Приказ поставке возила снага спасавања у случају незгоде на ауто путу
Извор: Техничке интервенције у саобраћају, В. Племић/Г. Николић [4]

4. ПРИКАЗ КЉУЧНИХ ПРОБЛЕМА ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА ВСЈ И
ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
Масовне незгоде се карактеришу великим бројем учесника у њима и великим бројем
повређених лица на више различитих локација, разноврсности возила које учествују у самој
незгоди (аутомобили, камиони, цистерне ,комби возила и др.), као и са великим бројем
спасилачких служби на лицу места незгоде.
На основу досадашњег искуства и идатих смерница при интервенцијама ВСЈ, да би се смањила
појава и појачала ефикасност спасавања у случају масовних незгода потребно је нарочиту
пажњу обратити на:
− Увођење јединствених процедура;
− Усклађивање процедура са законском регулативом;
− Усаглашавање планова реаговања ХМС;
− Формирање јединственог центра за обуку и сертификовање лица која учествују у ТИС
(Техничке интервенције у саобраћају);
− Израду оперативне карте деоница пута које покрива надлежна ВСЈ;
− Програм управљања црним тачакама (BlackSpotManagement), тј. поступак откривања
места изразито повећане угрожености у саобраћају и дефинисања мера у циљу санирања тих
места;
− Сарадњу са међународним институцијама у погледу безбедности саобраћајница на
главним коридирима;
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− Едукацију деце од предшколских установа до средњих школа;
− Појачану практичну едукацију угрожених категорија возача (мотоциклисти,
бициклисти и сл.);
− Извештаје о незгодама и метео условима у реалном времену - ТА (енг. Traffic
announcement).
У претходном поглављу је наведено да се приликом интервенисања на месту догађаја јавља
проблем сарадње између стручних служби: ватрогасно спасилачких јединица, екипа хитне
помоћи и полиције у смислу комуникације и координације.
Предлози за решавање овога проблема, који је уједно и основа за ефикасност спасавања,
огледају се најчешће у:
1. Дефинисању активности свих служби приликом добијања информације о догађају са
учешћем више возила или возила у коме се налазило више лица (алармирање, излазак,
јединствена команда, сарадња, координација по линијама рада дежурних служби, размена
информација);
2. Контактирању руководиоца акције, пре доласка сваке следеће екипе, који даје смернице
(обележено возило и нумерација могу послужити да се брже оријентише и дође до предвиђене
локације);
3. Познавању енглеског језика - у првој групи која прегледа лице места незгоде и лица
која су у њој учествовала мора бити један члан који може да комуницира на енглеском језику;
4. Размени информација између руководилаца све три службе на лицу места;
5. Организовању вежби три службе у циљу повећања координације;
6. Сталног усавршавања лица која пружају помоћ, односно учествују у спасавању.

5. ЗАКЉУЧАК
У раду је приказан рад ватрогасно спасилачких јединица при масовним саобраћајним
незгодама. Указано је на различите околности које могу да доведу до оваквих догађаја и
приказани су неки карактеристични примери.
Описано је који су основни аспекти спасавања и основна упутства поступања при дојави појаве
масовне незгоде. Указано је на принципе којих се ватрогасно спасилачке јединице, екипе
хитне медицинске помоћи и полиција требају да придржавају при интервенцијама.
Такође су описани и неки проблеми који су се јављали у досадашњем раду и дати су предлози
за њихово превазилажење.
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REGULISANJE I PLANIRANJE
SAOBRAĆAJA

KONTROLA SAOBRAĆAJA – DEFINICIJA, KATEGORIZACIJA
I BUDUĆI PRAVCI
Aleksandar Stevanović1, University of Pittsburgh – Department of Civil and Environmental Engineering

Apstrakt: Kada kažemo „kontrola saobraćaja”, često odmah pomislimo na saobraćajnu
signalizaciju na urbanoj raskrsnici, znak za zaustavljanje ili drugi sličan uređaj za kontrolu
saobraćaja. Tačna definicija kontrole saobraćaja nije navedena u većini relevantnih priručnika i
inženjerske literature. U moderno doba ovaj koncept je proširen da pokrije situacije koje u prošlosti
nisu bile poznate kao kontrola saobraćaja. Ova prezentacija će publici dati priliku da razume i
definiše proces kontrole saobraćaja, koji obuhvata mnogo više nego što smo tradicionalno mislili da
kontrola saobraćaja jeste. Proces definisanja kontrole saobraćaja biće podržan diskusijom o
kategorizaciji kontrole saobraćaja. Postoji toliko mnogo faktora koje treba uzeti u obzir, posebno u
budućoj oblasti urbane mobilnosti i povezanih i automatizovanih vozila. Na kraju, prezentacija će
obuhvatiti neke od novih koncepata kontrole saobraćaja i dati prognozu u kom pravcu će se razvijati
kontrola saobraćaja u narednim decenijama.
Ključne reči: kontrola saobraćaja, kategorizacija.

TRAFFIC CONTROL – DEFINITION, CLASSIFICATION AND FUTURE
DEVELOPMENTS
Abstract: When we say "traffic control", we often immediately think of traffic signalization at urban
intersections, stop signs or other similar traffic control devices. The exact definition of traffic control
is not given in most relevant manuals and engineering literature. In modern times, this concept has
been expanded to cover situations that were not known in the past as traffic control. This presentation
will give the audience the opportunity to understand and define the process of traffic control, which
includes much more than we traditionally thought traffic control was. The process of defining traffic
control will be supported by a discussion on the classification of traffic control. There are so many
factors to consider, especially in the future area of urban mobility and connected and automated
vehicles. Finally, the presentation will include some of the new concepts of traffic control and give a
forecast in which direction traffic control will develop in the coming decades.
Keywords: traffic control, classification.
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OPRAVDANOST INSTALIRANJA DOPUNSKE TABLE SA INFORMACIJOM O
DUŽINI DELA PUTA NA KOME VAŽI PRESTANAK ZABRANE PRETICANJA
NA JAVNIM PUTEVIMA U REPUBLICI SRBIJI – ANALIZA STAVOVA VOZAČA
Vladimir Đurović1, Vojska Srbije, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana

Apstrakt: Mesto otpočinjanja i mesto završetka dela puta na kome važi prestanak zabrane preticanja
obeležavaju se odgovarajućim saobraćajnim znacima i oznakama na kolovozu. Međutim, važećim
propisima kojima se reguliše obeležavanje ovakvih mesta nije propisano da se uz saobraćajni znak
obaveštenja o prestanku zabrane preticanja obavezno nalazi dopunska tabla sa informacijom o dužini
dela puta na kome važi prestanak zabrane.
Cilj rada je utvrditi i analizirati stavove vozača o opravdanosti instaliranja dopunske table uz
saobraćajni znak obaveštenja o prestanku zabrane preticanja na svim takvim mestima na javnim
putevima u Republici Srbiji u svrhu olakšavanja procene vozača o mogućnosti bezbednog izvođenja
manevra preticanja.
Ključne reči: prestanak zabrane preticanja, saobraćajni znak, dopunska tabla, javni put.

JUSTIFICATION OF INSTALLING AN ADDITIONAL BOARD
WITH INFORMATION ON THE LENGTH OF THE PART OF THE ROAD
ON WHICH THE TERMINATION OF THE PROHIBITION OF OVERTAKE
ON PUBLIC ROADS IN THE REPUBLIC OF SERBIA IS VALID –
ANALYSIS OF DRIVERS ATTITUDES
Abstract: The place of beginning and the place of the end of the part of the road where the termination
of the overtaking prohibition is valid are marked with appropriate traffic signs and markings on the
road. However, the current regulations governing the marking of such places do not stipulate that an
additional board, with an information on the length of the part of the road on which the termination
of the prohibition refers, is an obligatory to be installed under the main traffic sign notifying the
termination of the overtaking ban.
The aim of this paper is to determine and analyze drivers attitudes about the justification of installing
an additional board with traffic sign notifying the termination of overtaking ban in all such places on
public roads in the Republic of Serbia in order to facilitate drivers assessment of safe overtaking
maneuvers.
Keywords: termination of the overtaking prohibition, traffic sign, additional board, public road.
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1. UVOD
Preticanje predstavlja jedan od najkompleksnijih i, sa aspekta bezbednosti, najrizičnijih manevara
vozilom u saobraćaju na putu. Glavni uslov koji mora biti ispunjen da bi se preticanje izvršilo uspešno
i na bezbedan način jeste tačna procena vozača o mogućnosti izvršenja ove vrste manevra. Postoje
mnogi faktori u okviru sistema vozač-vozilo-put-okolina koji utiču na tačnost procene mogućnosti
preticanja. Faktori koji se odnose na put, a koji utiču na ponašanje, vožnju i odluke vozača koje on
donosi tokom učestvovanja u saobraćaju podrazumevaju, između ostalih, stanje kolovoza, širinu
kolovoza i saobraćajnih traka, broj saobraćajnih traka po smeru, vrstu kolovoznog zastora, stanje
saobraćajne signalizacije itd. Saobraćajna signalizacija može u velikoj meri uticati pozitivno, ali i
negativno, na ponašanje vozača u saobraćaju na putu u zavisnosti od načina njenog projektovanja i
instaliranja na putevima.
Fokus ovog rada je utvrđivanje mogućnosti poboljšanja načina projektovanja vertikalne saobraćajne
signalizacije koja se odnosi na obeležavanje dela puta na kome je dozvoljeno preticanje.
Cilj ovog rada je utvrditi da li je opravdano instalirati dopunsku tablu sa informacijom o dužini dela
puta na kome važi prestanak zabrane preticanja uz saobraćajni znak koji definiše mesto odakle
prestanak zabrane preticanja počinje i da li bi ovakva dopunska tabla olakšala vozaču da tačno proceni
mogućnost bezbednog preticanja.
2. TEORIJSKA OSNOVA ISTRAŽIVANJA
2.1. Pojam preticanja
Preticanje predstavlja manevar kojim učesnik u saobraćaju vozilom prolazi pored drugog učesnika
koji se kreće istim smerom na način da prelazi iz zajedničke saobraćajne trake u susednu saobraćajnu
traku namenjenu kretanju vozila u istom ili suprotnom smeru, prolazi učesnika koji se nalazio ispred
njega i vraća u zajedničku traku kojom su se pre otpočinjanja preticanja oba učesnika kretali.
Preticanje se, po pravilu, vrši sa leve strane vozila koje se pretiče. Izuzetno, preticanje se mora izvršiti
sa desne strane ukoliko je vozilo koje se pretiče zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak
da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulevo. Vozač sme da vrši preticanje samo
ukoliko time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima
dovoljno prostora za njegovo izvršenje [1].
Preticanje je jedan od najzahtevnijih manevara za vozača u vožnji. Glavni razlog tome je što vozač
pri izvršenju preticanja mora preduzeti niz mentalnih i fizičkih procesa u kratkom vremenskom
periodu od svega nekoliko sekundi kako bi procenio mogućnost izvršenja preticanja u datoj
saobraćajnoj situaciji. Pre nego što započne preticanje ili obilaženje vozač je obavezan:
1. da se uveri da preticanjem ne bi ometao kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera,
odnosno da na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji,
2. da se uveri da vozač vozila iza njega nije započeo preticanje,
3. da se uveri da li je vozač vozila ispred njega uključio levi pokazivač pravca za preticanje,
4. da uključi levi pokazivač pravca,
5. da izvrši preticanje pri tome držeći dovoljno odstojanje od vozila koje pretiče,
6. da se nakon preticanja bezbedno vrati u svoju saobraćajnu traku, bez ometanja drugih
učesnika u saobraćaju [2].
2.2. Faktori koji utiču na odluku vozača o izvršenju preticanja
Najzahtevnija i najkompleksnija je prva faza manevra preticanja. U ovoj fazi vozač mora izvršiti
procenu mogućnosti izvršenja bezbednog preticanja. Na mogućnosti preticanja utiče veliki broj
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faktora koje sve vozač mora u manjoj ili većoj meri uzeti u obzir pri procenjivanju mogućnosti
preticanja.
Svi faktori koji utiču na odluku vozača o preticanju mogu se podeliti u 4 grupe:
1. faktori vozila,
2. faktori puta,
3. faktori okoline i
4. faktori koji se odnose na vozača.
Najznačajniji faktori koji utiču na procenu o mogućnosti preticanja iz gore navedenih grupa su:
1. tehničko-eksploatacione karakteristike vozila (snaga motora, mogućnost ubrzanja, stanje
pneumatika,...)
2. stanje kolovoza,
3. širina saobraćajnih traka,
4. broj saobraćajnih traka,
5. vidljivost (zavisno od klimatskih prilika – kiša, sneg, magla, i doba dana – dan/noć)
6. nagib puta (uspon/pad),
7. stanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije,
8. vozačke sposobnosti koje manje ili više zavise od iskustva vozača u vožnji,
9. psihofizičko stanje vozača u datom trenutku (umor, stres, vožnja pod dejstvom alkohola,...)
10. poznavanje deonice puta kojom se vozač kreće, i mnogi drugi faktori.
Faktori 8. i 9. su vrlo specifični sa aspekta uticaja na procenu mogućnosti preticanja i u velikoj meri
zavise od karaktera vozača (stepen samokritičnosti i realnog sagledavanja sopstvenih vozačkih
sposobnosti, samopouzdanje, tolerantnost na stres i umor,...).
Loša procena mogućnosti preticanja u većini slučajeva dovodi do naglih promena saobraćajne
situacije na putu i ugrožavanja bezbednosti svih učesnika. Iz tog razloga potrebno je konstantno
uticati na faktore koji utiču na donošenje odluke vozača o preticanju i na adekvatan način ih
dimenzionisati u cilju što bezbednijeg izvršavanja preticanja na javnim putevima u Republici Srbiji.
Faktori puta predstavljaju bitnu grupu faktora koja značajno utiče na ponašanje vozača u saobraćaju
i, stoga, zahtevaju posebnu pažnju. Uticaj faktora puta na procenu mogućnosti preticanja u saobraćaju
je veliki. Saobraćajna signalizacija predstavlja možda i najbitniji faktor puta koji utiče na
procenjivanje vozača o izvršavanju preticanja. Projektovanje saobraćajne signalizacije predstavlja
vrlo odgovoran proces čiji je cilj održavanje i unapređivanje bezbednosti saobraćaja na putevima.
Loše projektovana saobraćajna signalizacija može dovesti do pogoršanja stanja bezbednosti
saobraćaja na putevima.
2.3. Obeležavanje dela puta na kome važi prestanak zabrane preticanja
Deo puta u Republici Srbiji na kome važi prestanak zabrane preticanja motornim vozilom obeležava
se saobraćajnim znacima i/ili oznakama na putu. U slučaju saobraćajnih znakova, na mestu na putu
od kog važi prestanak zabrane preticanja postavlja se odgovarajući saobraćajni znak obaveštenja
prikazan na slici 1 (član 35, stav 1, tačka 13 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji). Deo puta
obeležen oznakama na kolovozu na kome važi prestanak zabrane preticanja obeležava se
isprekidanom razdelnom linijom – slika 2 (član 63, stav 7 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji). Za
potrebe upotpunjavanja informacija datih saobraćajnim znakom, Pravilnikom o saobraćajnoj
signalizaciji definisano je da se uz saobraćajni znak mogu postavljati dopunske table. Međutim,
Pravilnik nije definisao da se uz bilo koji saobraćajni znak mora obavezno nalaziti dopunska tabla
određenog tipa bez obzira gde se on nalazi.
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Slika 1. Saobraćajni znak obaveštenja o prestanku zabrane preticanja

Slika 2. Oznaka na putu kojom se obeležava deonica na kojoj važi prestanak zabrane preticanja
U cilju ispitivanja eventualne mogućnosti povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju na javnim
putevima u Republici Srbiji prilikom izvršavanja preticanja, u ovom istraživanju ispitani su stavovi
vozača po pitanju instaliranja dopunske table sa informacijom o dužini dela puta na kome važi
prestanak zabrane preticanja uz znak obaveštenja o stupanju na deo puta na kome važi prestanak ove
zabrane. U tom cilju formirana je anketa sa definisanim pitanjima uz čiju pomoć bi se došlo do
inicijalnih saznanja o stavovima manjeg uzorka ispitanika prema instaliranju ovakve dopunske table
uz saobraćajni znak obaveštenja o prestanku zabrane preticanja.
3. ANALIZA SPROVEDENE ANKETE
3.1.

Osnovne karakteristike ankete

Anketom formiranom za potrebe ovog rada težište je bilo utvrditi da li, prema mišljenju ispitanikavozača, dopunska tabla, sa informacijom o dužini deonice na kojoj je dozvoljeno preticanje, može
doprineti povećanju bezbednosti preticanja tako što bi se njenim instaliranjem smanjio broj situacija
u kojima vozač pri završavanju procesa preticanja ne stiže „na vreme“ da se vrati u svoju saobraćajnu
traku pre završetka deonice na kojoj je dozvoljeno preticanje, odnosno, u kojima vozač započinje
preticanje na isprekidanoj liniji, a završava ga kada je već nastupila zabrana preticanja (puna linija),
iz razloga lošeg procenjivanja mogućnosti izvršenja bezbednog preticanja.
Anketa je bila anonimna, sastavljena od 10 pitanja, sprovedena sa svrhom prikupljanja i obrade
podataka o stavovima vozača koji bi potencijalno pomogli u daljem razvoju ideje o obaveznom
instaliranju dopunske table sa informacijom o dužini deonice na kojoj važi prestanak zabrane
preticanja. Krajnji cilj ankete bio je utvrditi u kojoj meri bi se, prema mišljenju vozača, povećala
bezbednost izvršavanja preticanja vozilom na javnim putevima Republike Srbije u različitim
uslovima vožnje ukoliko bi se na početku deonice puta na kojoj je preticanje dozvoljeno vozačima
pružila informacija o dužini takve deonice.
Prva tri pitanja služila su prikupljanju osnovnih podataka o ispitanicima sa aspekta njihovog iskustva
u vožnji.
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Ostala pitanja zahtevala su od ispitanika da iznesu svoje mišljenje o tome da li bi i u kojoj meri
dopunska tabla unapredila bezbednost preticanja na javnim putevima u Republici Srbiji.
Anketu su popunila ukupno 93 ispitanika.
3.2.

Karakteristike vozačkog iskustva ispitanika (pitanja 1-3 u anketi)

Anketiranjem je utvrđeno da 48 ispitanih (51,6%) poseduje vozačku dozvolu duže od 10 godina, njih
25 (26,9%) vozačku dozvolu poseduje između 5 i 10 godina, dok 20 ispitanika (21,5%) vozačku
dozvolu poseduje kraće od 5 godina (slika 3).

Slika 3. Procentualna raspodela ispitanika u odnosu na broj godina koliko poseduju vozačku
dozvolu
Odgovori ispitanika na pitanje koliko kilometara godišnje pređu vozilom u svojstvu vozača pokazali
su da 31 ispitanik (33,3%) prelazi manje od 15.000km, 41 ispitanik (44,4%) prelazi između 15.000 i
30.000km, a 21 ispitanik (22,6%) godišnje prelazi više od 30.000km.

Slika 4. Procentualna raspodela ispitanika u odnosu na broj kilometara koji pređu godišnje u
svojstvu vozača
Zavisnost broja pređenih kilometara ispitanika tokom jedne godine od dužine vremenskog perioda
posedovanja vozačke dozvole data je u tabeli 1.
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Tabela 1. Zavisnost pređene kilometraže ispitanika od ukupnog vremena posedovanja vozačke
dozvole

broj pređenih
kilometara

broj godina posedovanja
vozačke dozvole

<5

5 - 10

> 10

UKUPNO

<15.000

12

9

10

31

15.000 - 30.000

7

12

22

41

>30.000

1

4

16

21

20

25

48

93

UKUPNO

Tabela 1 pokazuje da ispitanici koji poseduju vozačku dozvolu kraće od 5 godina uglavnom prelaze
manje od 15.000km godišnje u svojstvu vozača, što je i očekivano s obzirom da relativno kratko
poseduju vozačku dozvolu. S druge strane, skoro 50% vozača koji poseduju vozačku dozvolu 5 i više
godina prelaze između 15.000 i 30.000km. Od vozača koji poseduju vozačku dozvolu duže od 10
godina skoro 80% godišnje pređe više od 15.000km, odnosno 45,83% prelaze između 15.000 i
30.000km. Na osnovu iznetog može se zaključiti da porastom broja godina posedovanja vozačke
dozvole raste i ukupno i prosečno godišnje vozačko iskustvo sa aspekta broja pređenih kilometara.
Na pitanje da li su ikada bili u situaciji da, nakon preticanja vozila ispred, na deonici gde je to
dozvoljeno, nisu uspeli da se vrate u njihovu traku "na vreme", odnosno pre otpočinjanja pune linije,
čak 74,2% vozača (njih 69) odgovorilo je potvrdno, odnosno, izjasnili su se da su bivali u takvoj
situaciji.
Od njih 69 čak 38 ispitanika (52,1%) se u ovakvoj situaciji našlo sigurno više od 6 puta! Svega njih
17 se našlo u ovoj situaciji do 3 puta.
Ukupno dve trećine ispitanika ovakve situacije doživelo je na njima nepoznatim deonicama puta.
Takođe, od ispitanika je zahtevano da ocene u kojoj meri je u takvim situacijama ugrožena njihova i
bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Na dijagramu na slici 5 prikazana je raspodela ocena
stepena ugroženosti učesnika u saobraćaju u situacijama kada se preticanje završava kada je već
otpočela deonica na kojoj važi zabrana preticanja.

Slika 5. Dijagram raspodele ocena ugroženosti bezbednosti saobraćaja pri završavanju preticanja
nakon otpočinjanja dela puta na kome važi zabrana preticanja
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Ocena 1 znači da takve situacije ne utiču na bezbednost saobraćaja, dok ocena 5 znači da ovakve
situacije u velikoj meri ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Prosečna ocena ugroženosti bezbednosti učesnika u saobraćaju od strane ispitanika u ovakvim
situacijama iznosi 3,567, odnosno, ispitanici su prosečnog stava da ovakve situacije uglavnom mogu
ugroziti bezbednost učesnika u saobraćaju. Ukupno 58,1% ispitanika izjasnilo se da ovakve situacije
u velikoj meri ugrožavaju bezbednost saobraćaja (ocene 4 i 5). Svega 5 ispitanika izjasnilo se da
ovakve situacije apsolutno nimalo ne utiču na bezbednost saobraćaja.
Međutim, o tome da li su, u krajnjoj liniji, ovakve situacije kažnjive, odnosno da li je vozač
preticanjem okončanim na način da “kači” deo puta na kome je zabranjeno preticanje načinio
saobraćajni prekršaj, mišljenja ispitanika su iznenađujuće podeljena. Ukupno 52 ispitanika smatra
ovako izvršeno preticanje kažnjivim zakonom, dok je preostalih 41 mišljenja da na ovaj način nije
načinjen saobraćajni prekršaj.
U [1] je članom 331 definisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili
kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniti lice koje izvrši preticanje na način da vozilom prelazi
preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila iz
suprotnog smera. Na osnovu navedenog može se zaključiti da je preticanje koje se ne završi pre
otpočinjanja deonice na kojoj važi zabrana preticanja zakonom kažnjivo.
Na pitanje da nedvosmisleno iznesu stav da li bi im dopunska tabla sa informacijom o dužini deonice
na kojoj je dozvoljeno preticanje pomogla da realno sagledaju mogućnost izvršavanja preticanja tako
da se sigurno nakon izvršenog preticanja vrate u svoju saobraćajnu traku pre završetka dela puta na
kome je dozvoljeno preticati čak 93,5% ispitanika je odgovorilo da bi im ovakva dopunska tabla bila
od pomoći.
Na nepoznatim deonicama puta koje odlikuje veliki broj krivina, mali broj kratkih delova puta na
kojima je dozvoljeno preticanje, u uslovima smanjene vidljivosti (noć, magla, kišne i snežne
padavine) dopunske table uz znak za prestanak zabrane preticanja za čak 64 ispitanika (68,8%) bile
bi od velikog značaja i u velikoj meri bi im pomogle u proceni da li mogu izvršiti preticanje na
bezbedan način ili ne. Za 27 ispitanika (29%) dopunska tabla na ovakvim deonicama bi bila od koristi
da bolje sagledaju saobraćajnu situaciju, ali ne i da lakše procene da li mogu izvršiti bezbedno
preticanje. Jedan ispitanik je ocenio da mu ovakva dopunska tabla uopšte ne bi pomogla da proceni
da li je bezbedno izvršiti preticanje, ali je ne smatra suvišnom, i jedan ispitanik se izjasnio da ovakvu
dopunsku tablu smatra suvišnom i nepotrebnom. Raspodela stavova po ovom pitanju data je na slici
6.

Slika 6. Procentualna raspodela stavova vozača o značaju dopunske table na nepoznatim deonicama
sa dosta krivina u uslovima smanjene vidljivosti
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Lako je zaključiti da bi dopunska tabla sa informacijom o dužini dela puta na kome je dozvoljeno
preticanje na putevima sa iznad navedenim karakteristikama uz znak kojim se ono odobrava za samo
jednog od 93 ispitanika predstavljala suvišnu informaciju!
Takođe, čak 92,5% ispitanika (njih 86) smatra da bi ovakva dopunska tabla povećala bezbednost
preticanja i u manje zahtevnim saobraćajnim uslovima (put sa manje krivina u uslovima dobre
vidljivosti).
4. ZAKLJUČAK
Analizom podataka dobijenih sprovedenom anketom može se izdvojiti nekoliko bitnih zaključaka
koji mogu poslužiti daljem razvoju ideje o uvođenju dopunske table uz znak obaveštenja o prestanku
zabrane preticanja:
1. veliki broj vozača (oko ¾ ispitanika) na javnim putevima se našao u situaciji da nije uspeo
“na vreme” da završi preticanje vozila ispred sebe,
2. više od polovine ispitanika kojima se ova situacija desila doživelo je ovakvu situaciju više od
6 puta,
3. svega 5 ispitanika izjasnilo se da ovakve situacije apsolutno nimalo ne utiču na bezbednost
saobraćaja,
4. mišljenja oko toga da li je na ovaj način završeno preticanje kažnjivo su podeljena,
5. 93,5% ispitanika je odgovorilo da bi im ovakva dopunska tabla bila od pomoći u saobraćaju
na putevima,
6. na nepoznatim deonicama puta koje odlikuje veliki broj krivina, mali broj kratkih delova puta
na kojima je dozvoljeno preticanje, u uslovima smanjene vidljivosti dopunska tabla sa
informacijom o dužini dela puta na kome je dozvoljeno preticanje a uz znak kojim se ono
odobrava za samo jednog od 93 ispitanika predstavljala suvišnu informaciju,
7. 92,5% ispitanika smatra da bi ovakva dopunska tabla povećala bezbednost preticanja i u
manje složenim saobraćajnim uslovima.
Na osnovu iznetog može se zaključiti da velika većina ispitanika smatra dopunsku tablu znakom koji
bi doprineo povećanju bezbednosti preticanja na javnim putevima u Republici Srbiji, naročito na
deonicama puta na kojima postoji veliki broj krivina i u uslovima smanjene vidljivosti zbog doba
dana ili nepovoljnih klimatskih uslova, ili, u krajnjoj liniji, pružio korisnu informaciju za kvalitetnije
sagledavanje saobraćajne situacije, te bi, prema rezultatima ove ankete, bilo sasvim opravdano
instalirati ovakvu dopunsku tablu.
Međutim, potrebno je izvršiti još detaljnije i sveobuhvatnije istraživanje na ovu temu uključivanjem
još većeg broja ispitanika kako bi se sa sigurnošću izveo zaključak o instaliranju ovakve dopunske
table.
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КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
НА УГРАДЊИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ненад Нинић1, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Ознаке на коловозу су од великог значаја за брзу оријентацију учесника у
саобраћају и од изузетног значаја када се посматра вођење саобраћаја.
Пракса је показала да недостаци проузроковани недоследношћу и неједнакошћу ознака на
коловозу могу довести до озбиљних инцидената и саобраћајних незгода.
Циљ рада је да се сагледају сви аспекти у вези контроле квалитета изведених ознака на
коловозу на државним путевима Републике Србије, почевши од правилника и техничког
упутства, материјала за обележавање ознака на коловозу до методологије испитивања и
оцењивања.
У раду дата је анализа видљивости ознака на коловозу на државном путу IB16, први део се
односи на анализу обновљених ознака, а други део на анализу пада вредности ретрорефлексије
након одређеног временског периода.
Кључне речи: саобраћајна сигнализација, ознаке на коловозу, испитивање рефлексије.

QUALITY CONTROL OF PERFORMED WORKS
ON INSTALLATION OF TRAFFIC SIGNALIZATION
ON STATE ROADS OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Abstract: Road markings are of great importance for the quick orientation of traffic participants
and of great importance when observing traffic management.
Practice has shown that deficiencies caused by inconsistencies and inequalities of road markings can
lead to serious incidents and traffic accidents.
The aim of this paper is to consider all aspects related to the quality control of road markings on
state roads of the Republic of Serbia, starting from the rulebook and technical instructions, materials
for marking road markings to the methodology of testing and evaluation.
The paper presents an analysis of the visibility of road markings on the state road IB16, the first part
refers to the analysis of renewed markings, and the second part to the analysis of the decline in retro
reflection values after a certain period of time.
Keywords: traffic signalization, road markings, reflection.
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1. УВОД У КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Уз све добробити које саобраћај доноси, прати га и низ негативних последица, као што су
страдања учесника у саобраћају. Велики интензитет саобраћаја на понекад уским путевима
често доводи до нејасних ситуација и захтева потпуну пажњу надлежних служби.
Ознаке на коловозу су од великог значаја за брзу оријентацију учесника у саобраћају и од
изузетног значаја када се посматра вођење саобраћаја.
Одлуке возача темеље се углавном на визуалним информацијама, самим тим добра видљивост
ознака је од великог значаја за саму безбедност саобраћаја, пракса је показала да недостаци
проузроковани недоследношћу и неједнакошћу ознака на коловозу могу довести до озбиљних
инцидената и саобраћајних незгода.
Ознаке на коловозу ће чак постати још важније у будућности јер се очекује даље повећање
броја возила у саобраћају, технолошка решења аутономних возила захтевају квалитетније
ознаке на коловозу, корисника старије старосне доби биће још више, а са тим порастом, расту
и захтеви за видљивошћу ознака.
Испитивање квалитета ознака на коловозу подразумева извођење неколико тестова
(испитивање рефлексије, отпорност на клизање, дебљина сувог и мокрог филма итд.), међу
којима је најзначајније испитивање видљивости у ноћним и дневним условима.
2. УТИЦАЈ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Видљивост ознака на коловозу темељи се на контрасту боја између ознака и коловоза што у
дневним условима вожње није проблем, јер има довољно светлости. Ноћу је та количина
светлости знатно умањена, што скраћује људско видно поље и нарушава перцепцију возача.
Квалитетном ретрорефлексијом ознака постиже се бољи светлосни контраст у ноћним
условима.
Током 2002. године спроведена је студија с циљем утврђивања како трајност, ретрорефлексија
ознака утиче на појаву саобраћајних незгода. Резултати показују да се број саобраћајних
незгода у ноћним условима смањио за 6%, код обновљених ознака 1.
Ноћни ниво осветљености који обезбеђују ознаке на коловозу, а који могу бити одговарајући
за млађе возаче, може бити мањи од одговарајућег за старије возаче. Субјективне процене и
квантитативне мере ознака на коловозу на месту су направљене да би се одредили минимални
нивои ретрорефлексије означавања који су потребни старијим возачима. У теренској студији,
више од 85% испитаника старијих од 60 година оценило је коефицијент ретрорефлексије од
100 mcd/lx/m2 као адекватну или више него одговарајућу за ноћне услове. Ова основна
вредност не укључује ефекте ветробранских стакала и предњих светала који нису чисти нити
променљивост перформанси појединачних предњих светала возила. Направљено је и
поређење резултата за старије возаче и резултата сличне студије о млађим возачима из 1989.
године. Утврђено је да иако су просечне субјективне оцене биле слично дистрибуиране у
односу на ретрорефлексивност ознака на коловозу, постојала је значајна разлика у
субјективним оценама старијих и млађих возача. Старији возачи доследно су оцењивали
ретрорефлексивност ознака ниже од млађих возача 2.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСПИТИВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА РЕФЛЕКСИЈЕ ОЗНАКА НА
ПУТУ
Циљ испитивања квалитета ознака на коловозу је провера да ли оне задовољавају прописане
норме и техничке услове, јесу ли у складу са важећим законским и подзаконским актима,
повећање квалитета и оптимизација трошкова.
Према техничким упутством за обележавање ознака на коловозу на државним путевима I и II
реда, у циљу доказивања квалитета изведених радова спроводе се следећа испитивања:
• текућа испитивања и
• контролна испитивања.
Текућа испитивања изводи извођач радова ради доказа исправности машине за обележавање
бојом за путеве, оптималног технолошког поступка (калибрисање) рада машине на пробној
деоници, испитивање параметра квалитета у току извођења радова (испитивање дебљине сувог
и мокрог слоја боје, испитивање дневне и ноћне видљивости, испитивање отпора клизања),
лабораторијско испитивање материјала за обележавање ознака.
Контролна испитивања у обавези су Наручиоца и њих обавља акредитована лабораторија
номинована од стране Наручиоца. Могу бити контролна испитивања нанесене ознаке, што
укључује испитивање дневне и ноћне видљивости, испитивање дебљине сувог филма (или
слоја) боје, испитивање отпора клизања и, код пластичних материјала, испитивање
покривености површине ознаком.
3.1

Коришћена опрема у испитивању

Од свих наведених испитивања, најважнија су испитивања ноћне и дневне видљивости, могу
бити:
• методом статичког испитивања видљивости (ноћна и дневна видљивост) и
• методом динамичког испитивања видљивости (ноћна видљивост).
Статичка метода испитивања коефицијента ретрорефлексије (RL)и дневне видљивости (Qd) се
врши помоћу ручног ретрорефлектометра који је приказан на слици 1.

Слика 1. Мерење видљивости (дневна и ноћна) ознака на коловозу
помоћу статичког ретрорефлектометра произвођача Zehntner
Стандардни услови мерења коефицијента ретрорефлексије RL i Qd имају за циљ да симулирају
видну раздаљину од 30 m од возача путничког возила чије се очи налазе на висини од 1,2 m
изнад пута и са предњим светлом на висини од 0,65 m изнад пута 3.
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Слика 2. Мерно возило с монтираним уређајем ZDR 6020
Оба уређаја имају своје предности и недостатке. Статички ретрорефлектометар једноставан је
за употребу, због малог мерног подручја користи се код краћих контрола квалитета ознака.
Недостатак ове методе је у томе што захтева физичку присутност испитивача на путу, током
мерења, па може доћи до ометања саобраћаја и до смањења безбедности испитивача и осталих
учесника у саобраћају.
Динамичка метода користи се искључиво за мерење ноћне видљивости и контраста ознаке.
Мерење се обавља тако што се возило креће по путу и континуирано очитава коефицијент
ретрорефлексије ознаке (слика 2.). Највећа предност ове методе је у томе што се ознака
испитује у целој дужини, без ометања других учесника у саобраћају. Коефицијент
ретрорефлексије се изражава у mcd/lux/m2.
3.2

Минималне прописане вредности ретрорефлексије у Републици Србији

Техничким упутством за обележавање ознака на коловозу на државним путевима 4,
дефинисане су минималне вредности дневне и ноћне видљивости за обновљене и постојеће
ознаке на државним путевима. (табела 1.)
Табела 1. Минималне вредности ретрорефлексијe за нове (обновљене) ознаке на коловозу
Извор: Техничко упутство за обележавање ознака на коловозу на државним путевима I и II реда [4]

Вредност ознака на
сувом коловозу
Дневна видљивост (Qd)
Ноћна видљивост (RL)

Државни пут I реда
Минимална вредност
(mcd/lx/m2)
160
300
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Државни пут II реда
Минимална вредност
(mcd/lx/m2)

130
200

Новоизведене ознаке на коловозу требају бити изведене од материјала који задовољавају
минималне вредности дефинисане у табели 1. У новоизведене ознаке спадају ознаке у периоду
до 30 дана од извођења.
Ознаке се требају обновити када је њихова просечна измерена вредност мања од вредности
наведених у табели 2.
Табела 2. Минималне вредности ретрорефлексије за постојеће ознаке на коловозу
Извор: Техничко упутство за обележавање ознака на коловозу на државним путевима I и II реда

Вредност ознака на
сувом коловозу
Дневна видљивост (Qd)
Ноћна видљивост (RL)

Државни пут I реда
Минимална вредност
(mcd/lx/m2)
130
150

Државни пут II реда
Минимална вредност
(mcd/lx/m2)

100
100

4. АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ ОЗНАКА НА ПУТУ НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ
4.1 Анализа квалитета обновљених ознака
Мерење ретрорефлексије динамичком методом изводио је Грађевински Институт Централна
Путна Лабораторија у периоду од новембра 2020. године и априла 2021. године. Просечне
вредности ретрорефлексије обновљених ознака на коловозу мерили су се након 60 дана од
извођења и представља иницијалну ретрорефлексију ознаке.
У овом раду анализирана је видљивост ознака на државном путу IB 16, деоница: Државна
граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) – Бездан. Приликом мерења испитана је
ознака у целој својој дужини. Резултати наведених мерења приказани су на слици 3. На x-оси
налазе се километраже пута, а на y-оси ретрорефлексија ознаке. Црна линија представља
вредност ретрорефлексије добијене динамичком методом. Црвена водоравна линија
представља минималну прописану вредност ретрорефлексије (150mcd/lx/m2).
Из графичког приказа (слика 3.) може се видети да ретрорефлексија обновљене разделне
линије задовољава минималне прописане техничке услове.
Вредности ретрорефлексије испод минималног прописаног услова квалитета поклапају се са
стањем коловоза и током испитивања, у извештају, додељен им је коментар "мокар коловоз",
па се због тога занемарују добијени резултати на том делу испитиваног пута.
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Слика 3. Графички приказ резултата

Извор: Извештај о испитивању ознака на коловозу државног пута IB 16

4.2 Анализа пада ретрорефлексије након зиме
Просечне вредности ретрорефлексије постојећих ознака мериле су се након зимског раздобља
како би се урадила анализа пада ретрорефлектујућих вредности, како би се оне које не
задовољавају прописане вредности могле обновити пре наредне зиме. (табела 3.)
Табела 3. Пад ретрорефлексије након зиме на државном путу IB 16
Место
Положај
испитивања линије
IB 16

Датум
Почетна
Датум
RL
Старост
мерења
RL
мерења Након неког (дан)
почетне (mcd/lx/m2) RLнакон
времена
RL
(mcd/lx/m2)
Разделна 23.11.2020
199
12.04.2021
155
140

Пад RL
(mcd/lx/m2)
-44

Пад RL
Апсолутни
по дану
пад RL
(mcd/lx/m2)
(%)
-0,31

22,11%

Пад ретрорефлексије израчунат је тако да је од просечне вредности постојеће ретрорефлексије,
односно ретрорефлексије након неког времена одузета обновљена вредност ретрорефлексије.
Израчунате вредности пада ретрорефлексије су подељене с бројем дана између појединих
мерења постојећих и обновљених ознака како би се добио пад ретрорефлективних вредности
по дану.
Из табеле 3. може се приметити да просечни пад ретрорефлексије односно просечна разлика
ретрорефлексије између ознака мерених пре зиме (обновљене) и после зиме (постојеће) на
државном путу IB 16 износи -44 mcd/lx/m2.
Наведена вредност представља апсолутни пад ретрорефлексије од 22,11% у раздобљу од 140
дана или пад од -0,31 mcd/lx/m2 по дану.
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5. ЗАКЉУЧАК
Пут је један од најважнијих фактора безбедности саобраћаја. Пут мора бити обележен
адекватном сигнализацијом, која мора бити усаглашена са постојећим прописима.
Ознаке на коловозу омогућавају безбедно и предвидљиво одвијање саобраћаја на путевима.
Најважнија карактеристика сигнализације је њена видљивост, нарочито за време лоших
временских услова.
Да би се осигурала добра видљивост у лошим временски условима, потребно је да оне
задовољавају минималне прописане вредности ретрорефлексије.
Није довољно само извести ознаке на коловозу на начин који прописује законска и
подзаконска регулатива, већ је потребно те ознаке редовно контролисати и испитивати њихов
квалитет, те на темељу добијених података предвиђати временски интервал након којег је
потребно обавити обнављање ознака.
Пожељна је провера ноћу како би се утврдили визуелни недостаци који нису видљиви у
дневним условима испитивања.
У Републици Србији се не спроводе редовне контроле пада вредности ретрорефлексије на
свим државним путевима, што утиче на безбедност саобраћаја.
На основу резултата у овом раду, препоручује се опширније истраживање усмерено на
побољшање методологије испитивања, како би се безбедност саобраћаја одржала на високом
нивоу.
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ПРИМЕНА СИСТЕМА МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА НА УСТАНОВЉЕЊЕ
ВЕРОВАТНОЋЕ ОПСЛУЖИВАЊА ПАРКИРАЛИШТА
Милан Марковић1, MTT – SRB Consultancy
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Апстракт: Циљ рада је презентација софтверског пакета, развијеног од стране аутора,
којим се на савременији начин установљава вероватноћа опслуживања паркиралишта.
Простори намењени за паркирање возила су, релативно, ниске профитабилности те се
предвиђа узан дијапазон вероватноће да је бар једно паркинг место слободно. Ова
вероватноћа би требало да буде у границама од 65 до 85 %. Из тог разлога се поклања велика
пажња да се установи потребан број паркинг места у функцији од захтева за паркирање, при
чему је потребно уважити наметнути распон вероватноће опслуживања.
Радом се дају два приступа, вероватносни, применом Пуасонове и нормалне расподеле
вероватноће као и, циљни, методом отвореног система масовног опслуживања.
Кључне речи: расподела вероватноће, метод масовног опслуживања, паркиралиште.

THE QUEUING THEORY APPLIED TO ESTABLISHING THE PROBABILITY
OF CAR PARK AVAILABILITY
Abstract: The aim of the paper is to present a software package, developed by the author, in a more
modern way to establish the probability of servicing the parking lot. Parking spaces intended for
stationing vehicles are relatively low profitable and a narrow range of probabilities is expected that
at least one parking space is unoccupied. This probability should be in the range of 65 to 85%. For
that reason, great attention is paid to establishing the required number of parking spaces as a
function of parking demand, while it is necessary to respect the imposed range of service probabilities
into account.
The paper presents two approaches, probabilistic one, using Poisson's and normal probability
distribution, as well as, target one, using the method of open queuing system.
Keywords: probability distribution, queuing method, parking lot.
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1. УВОД
Паркиралиште је одвојени простор на тлу, подземни или надземни прилагођен за потребе
паркирања путем организованог смештања возила. Представља велики систем унутрашњег
транспорта те простор у оквиру кога су организовани и међусобно спрегнути токови средстава
саобраћаја и људи. Капацитет паркиралишта износи најчешће oд 20 – 500, па и до више хиљада
паркинг места.
Паркиралишта могу бити затвореног типа, предвиђена само за унапред утврђеног корисника,
возила конкретне фирме или запослених у њој, и отвореног типа намењена свим корисницима
– паркиралишта.
Прорачун потребног капацитета паркиралишта врши се вероватносним приступом, применом
теорије расподеле вероватноће као и применом методе отвореног система масовног
опслуживања без места у реду чекања. При томе се полази од утврђених параметара који се
односе на оптерећење система, фреквенцију наилазака возила – јединица које подносе захтев
за опслуживањем и просечног времена заузећа паркинг места исказаног кроз реципрочну
вредност истог – фреквенцију растерећења система. Паркинг места представљају канале за
опслуживање, паркирање.
2. ПРИМЕНА ФУНКЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ВЕРОВАТНОЋЕ НА УСТАНОВЉЕЊЕ
ВЕРОВАТНОЋЕ ОПСЛУЖИВАЊА ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ПАРКИРАЛИШТА
Вероватноћа опслуживања возила од стране паркиралишта представља вероватноћу да ће на
паркиралишту, у тренутку наиласка возила, бити бар једно слободно паркинг место. Ова
вероватноћа представља збир свих стања у којима се паркиралиште, као систем масовног
опслуживања без места у реду чекања, може налазити, а која одговарају могућности
опслуживања. Та стања су: стање када нема ниједног возила на паркиралишту, стање када се
налази само једно возило, два возила, .... c-1 возила, при чему је c укупан број паркинг
места. Ако су сва места заузета следи отказ и то са вероватноћом: Pk=c, односно: немогућност
прихватања возила које наилази на паркиралиште. Према томе вероватноћа опслуживања се
налази, сл. 1 у виду:
R
P
Pops = 1 − Potk = c−1,  , Potk = c,  ,
Rc, 
Rc, 

=

tops
td

=   tops

при чему су:
-  интензитет оптерећења на једном паркинг месту
- tops – просечно време заузећа једног паркинг места,
- td – просечно време које протекне између два узастопна наиласка возила на
паркиралиште, 1,
 1  1


- λ  min .  = t d =   tops - поток, фреквенција наилазака возила која подносе захтев за
опслуживањем, паркирањем,
- Pk=c= Pc =Potk. - вероватноћа отказа, случај када се у систему налази c јединица, односно,
када су заузета сва: k=c паркинг места:
c

Potk =

Pc , 
Rc , 

=

Rc ,  − Rc −1, 
Rc , 

=

k

c −1

k

 k! −  k!
k =0

c

k =0
k



 k!

=

површина одговарајућа једном повољном стању
, (1)
површина свих могућих стања

k =0
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-

Rc-1,  - део површине испод криве расподеле броја заузетих паркинг места, k, сл. 1, који
одговара налажењy система у стањима опслуживања када су заузети: ниједан, један,

k

два, ... , сви осим једног канала опслуживања, и износи: k =1 k ! ,
c −1

-

Rc,  = Rc-1, + Рс, - део површине испод криве расподеле броја заузетих паркинг места,
k, сл. 1, који одговара налажењy система у стањима опслуживања када су заузета:
ниједно, једно, два, ... c-1, паркинг места као и стању када су заузета сва паркинг места:
с, и износи:

k

k =0 k ! ,
c

-

Pc,  - део површине испод криве расподеле броја заузетих паркинг места, канала
опслуживања: k, сл. 1, који одговара налажењу паркиралишта само у стању заузећа
свих паркинг места,
c

Pc ,  = 

k

k

k ! - k =0 k ! .

k =0

површина која
одговара стању
заузећа нпр,12 п.м.

f(k)
Стање када се ни
једнo возилo не
налази на
паркиралишту

Rc-1,ρ
k=0... k=12..

f(хА)

f(k)

Rc,ρ

стањe:
k=c

Pc,ρ

c −1

Rc-1,ρ
0

k –број заузетих. п. м.

k –број заузетих паркинг места

xA1

xA

Слика 1. Нормална расподела стања у којима се налази паркиралиште
−
Множењем и бројиоца и имениоца израза за вероватноћу израза: (1), са: e следи:

k

c

Potk =

 k!
k =0

c −1

−

c

k =0
k



k
k!

 k!

k

c

=

 k!
k =0



k

 k! e 
−

c −1



k



c

k

k
k!

k =0

 k! e

k =0

c

c −1

 e−  − 

 e− 

,

−

k =0

 k! e 
−

при чему: k =0
, и k =0
представљају вероватноћу, по Пуасоновој расподели да је
заузето: 0  с-1, и 0  с, паркинг места за случај да је мањи број паркинг места, k ∈(120).
При већем броју паркинг места изрази за вероватноћу одговарајући Пуасоновој расподели
теже нормалној, описаној Гаусовом кривом расподеле вероватноће, сл. 2:
Rc-1,  = 0.5 +

1
2

Rc, ρ = 0.5 +

1
2

x A1

e

− x 2A 

1
2

dx A

0

xA2


0

e

− x 2A 

1
2

dx A

, xА1=

, xА2=

−

 c −1− k 
  



 −
 c−k 
  



,

,

1
2
1
2

x A1

e

− x 2A 

1
2

dx A

0

xA2



e

− x 2A 

1
2

dx A

0

=  ( xA1 ) ,

=  (x A2 ) ,

−

- k - математички очекивани број заузетих паркинг места, сл. 2,
−

- σ - средње одступање појединачних вредности: k од математички очекиване: k .
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,
смена: xA =, dxA=σ∙dk,

f(k)

f(xA)
Rc-1,

Rc-1,
k=0... k=12..

Pc,

стањe: k = c

k=22 ... c

k –број заузетих паркинг места

0

xA1

xA

Слика 2. Нормална расподела стања система
Како у случају установљења вероватноће опслуживања паркиралишта са већим бројем
паркинг места, није могуће установити величине математички очекиваног броја заузетих
−

паркинг места: k , као ни средњег одступања: , уводи се приближна величина за: смене
при интеграљењу: xА1 и xА2:
xA

1

−

 − 



c −1− k   c / parc-1- ( ρ / parro- 0.5 ) 

 c − k    c / parc- ( ρ / parro- 0.5 )  ,
=

,
x
=
 
   
 A2

ρ / parro
ρ / parro


   

 

ako je c  200  parc = 1,
iff :  / c 1.33,

parro =1;

ako je c 200  parc =3,

parro=3 ;

ako je:  / c 1.33  pops →0 .

3. ПРИМЕНА ВЕРОВАТНОСНОГ МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА НА ФОРМИРАЊЕ
ФАМИЛИЈЕ КРИВИХ ЗАВИСНОСТИ ВЕРОВАТНОЋЕ ОПСЛУЖИВАЊА ОД
БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА И ОПТЕРЕЋЕЊА
Фамилија зависности вероватноће опслуживања од броја паркинг места и оптерећења
формира се варирањем фреквенције наилазака возила:
- λ од 20 до 32 voz./h за број паркинг места: c од 70,
- λ од 27 до 35 voz./h за број паркинг места: c=75,
- λ од 28 до 37 voz./h за број паркинг места: c=85,
- λ од 30 до 42 voz./h за број паркинг места: c=95 и при
- λ од 32 до 45 voz./h за број паркинг места: c=105, сл. 3.

Слика 3. Зависност pops oд c
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При томе се примењује израз за вероватноћу опслуживања у виду:
=

−

pops =

c



=

Rc −1, 
Rc , 

 c / parc − 1 + 0.5 −  / parro 
0.5 +  



.
=
 c / parc + 0.5 −  / parro 
0.5 +  


 / parro



Следи за tops.=3h и ρ =λ⋅ tops.:
за c=70: ρλ=20=20⋅3=60, ρλ=25=75, ρλ=30=90, ρλ=32=95, сл. 39, a следи:
popsc=70, =60
popsc=70, =75

 70 − 1 + 0.5 − 60 
0.5 +  
 0.5 +  (1.23)
0.89
60

=
=
=
=
= 0.976  97.6%,
R70,60
0.5 +  (1.355) 0.911
 70 + 0.5 − 60 
0.5 +  

60


= 0.87  87%, popsc=70, =90 = 0.76  76%, popsc=70, =95 = 0.73  73%,
R70−1,60

popsc=75,=80 = 0.87  87%, popsc=75,=90 = 0.82  82%, popsc=75,=100 = 0.75  75%, popsc=75,=105 = 0.72  72%,
popsc=85,=85 = 0.92  92%, popsc=85,=95 = 0.84  84%, popsc=85,=105 = 0.79  79%, popsc=85,=110 = 0.73  76%

,

popsc=95,=90 = 0.95  95%, popsc=95,=105 = 0.87  87%, popsc=95,=115 = 0.80  80%, popsc=95,=125 = 0.76  76%,
popsc=105,=95 = 0.97  97%, popsc=105,=110 = 0.90  90%, popsc=105,=120 = 0.85  85%, popsc=105,=135 = 0.79  79%.

4. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ОТВОРЕНОГ СИСТЕМА МАСОВНОГ
ОПСЛУЖИВАЊА БЕЗ МЕСТА У РЕДУ ЧЕКАЊА
Како се не предвиђају места у реду чекања следи да је m=0. У овом случају отказ наступа у
тренутку заузећа и последњег паркинг места. Вероватноћа налажења паркиралишта у неком
од стања представља однос броја повољних према броју могућих стања - укупног броја стања
у којима се систем може налазити. Тако је вероватноћа налажења паркиралишта у стању да
нема ни једно возило не подноси захтев за опслуживање:
c

P0 однос једног повољног стања и свих могућих:
1
P0 = c




k =0

k
k! :

k

k!
У складу са графом стања, сл. 4 следи вероватноћа налажења паркиралишта у неком од стања
у којима се систем може налазити, када су на паркиралишту једно, два ... с возила, при чему је
с укупан број паркинг места, у виду:
1 k
1 k
1 k −


 e
P
R − Rk −1, 
k!
k!
Pk = ck !
=
=
= k , = k ,
2
c
5
1 k
1 k −  Rc , 
 

Rc , 
 1 + + + ... +
 e


1 2
c ! k =0 k !
k =0 k !
.
При томе, k се односи на бриј возила која се налазе на паркиралишту а ρ на интензитет
оптерећења система.
λ
λ
λ
λ
λ ...
λ
λ
0
1
2
k
...
c-1
c
μ
2μ
3μ
kμ
(k+1) μ
(c-1) μ
cμ
k =0

Слика 4. Граф стања вишеканалног система са c канала
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5. ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА
НА УСТАНОВЉЕЊЕ ФАМИЛИЈЕ КРИВИХ ЗАВИСНОСТИ ВЕРОВАТНОЋЕ
ОПСЛУЖИВАЊА ОД УКУПНОГ БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА И ОПТЕРЕЋЕЊА
ПАРКИРАЛИШТА
Применом програмског пакета: ММО4, рађеног у Quick Basic – у за установљење вероватноће
опслуживања паркиралишта установљена је зависност вероватноће опслуживања возила од
укупног броја паркинг места паркиралишта као и интензитета оптерећења једног паркинг
места. Анализа се реализовала за случај установљеног просечног времена бављења возила на
паркинг месту у трајању од 180 минута, сл. 5, као и просечне фреквенције наилазака возила: λ
величине: 10 воз/час, сл. 6. У првом случају установљава се, из листинга, сл. 5, интензитет
оптерећења који би одговарао наведеном просечном времену опслуживања возила и
резултовао разним, наведеним вероватноћама опслуживања. У другом случају, листинг, сл. 6,
следи за задату фреквенцију наилазака возила време опслуживања приказано у функцији
укупног броја паркинг места и резултује одговарајућом вероватноћом опслуживања. У оба
случаја, листингом су приказане и средње вредности заузетих паркинг места. Укупан број
паркинг места паркиралишта варира се у распону од 50 до 100.
br. p.m
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50


lambda[v/h] alfa
25
8.33
.5
30
10
.6
35
11.66
.7
40
13.33
.8
45
15
.9
50
16.66
1
55
18.33
1.1
60
20
1.2
65
21.66
1.3
70
23.33
1.4
75
25
1.5
80
26.66
1.6

Pops[%]
99.43
97.37
93.49
88.61
83.63
79.03
74.98
71.48
68.48
65.81
63.74
61.51

cz[p.m.]
24.85
29.21
32.72
35.44
37.63
39.51
41.24
42.89
44.51
46.07
47.8
49.21

br. p.m.
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

 lambda[v/h]
40
13.33
48
16
56
18.66
64
21.33
72
24
80
26.66
88
29.33
96
32
104
34.66
112
37.33
120
40
128
42.66

alfa
.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Pops[%]
99.96
99.45
97.39
93.47
88.56
83.59
79.04
75.08
71.59
68.61
65.79
63.48

cz[p.m.]
39.98
47.73
54.54
59.82
63.76
66.87
69.56
72.08
74.45
76.84
78.95
81.26

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.77
98.46
95.28
90.7
85.69
80.93
76.69
73.02
69.83
67
64.73
62.57

29.93
35.44
40.01
43.53
46.27
48.56
50.61
52.57
54.47
56.28
58.25
60.07

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144

15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.98
99.67
98.03
94.44
89.6
84.57
79.9
75.8
72.28
69.12
66.5
63.75

44.99
53.82
61.75
67.99
72.57
76.11
79.1
81.86
84.57
87.1
89.77
91.81

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112

11.66
14
16.33
18.66
21
23.33
25.66
28
30.33
32.66
35
37.33

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.9
99.08
96.52
92.26
87.29
82.41
77.98
74.14
70.84
68.02
65.55
63.14

34.96
41.61
47.29
51.67
54.99
57.68
60.05
62.28
64.47
66.66
68.82
70.72

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

16.66
20
23.33
26.66
30
33.33
36.66
40
43.33
46.66
50
53.33

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.99
99.79
98.5
95.2
90.47
85.39
80.64
76.43
72.78
69.52
66.48
64.59

49.99
59.87
68.95
76.16
81.42
85.39
88.7
91.71
94.61
97.32
99.72
103.35

Слика 5. Листинг утврђивања вероватноће опслуживања паркиралишта и средњег броја
заузетих паркинг места по средњем времену паркирања возила: 180 [min],
Извор: Програмски пакет ОММ4, израђен у програмском језику: QBASIC
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Фамилија дијаграма зависности вероватноће опслуживања од укупног броја паркинг места и
интензитета опслуживања:  дата је сл. 7. На слици се уочава параболичан облик кривих у
зони нижих оптерећења, мањих од 80. За разлику од тога, код виших оптерећења јавља се,
приближно праволинијски тренд, одговарајући и тренду дијаграма добијених апроксимацијом
Пуасоновим и нормалним законом расподеле, сл. 3, јасан је опадајући карактер кривих. При
вишим оптерећењима, већим од 80 тренд кривих је, приближно, линеаран, што је и са
дијаграма уочљиво. Зависности су добијене применом софтверског пакета развијеног од
стране аутора рада у програмском језику: QBASIC а на основу методологије метода масовног
опслуживања као и применом софтвера: HARWARD GRAPHICS.
Фамилија кривих које се односе на зависност средњег броја заузетих паркинг места од укупног
броја паркинг места паркиралишта и интензитета оптерећења:  дата је сликом 8.
br. p.m.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ro
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

tops [min] alfa
75
.5
90
.6
105
.7
120
.8
135
.9
150
1
165
1.1
180
1.2
195
1.3
210
1.4
225
1.5
240
1.6

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96

90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270
288

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112

105
125.99
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336

Pops[%]
99.43
97.37
93.49
88.61
83.63
79.03
74.98
71.48
68.48
65.81
63.74
61.51

cz[p.m.]
24.85
29.21
32.72
35.44
37.63
39.51
41.24
42.89
44.51
46.07
47.8
49.21

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.77
98.46
95.28
90.7
85.69
80.93
76.69
73.02
69.83
67
64.73
62.57

29.93
35.44
40.01
43.53
46.27
48.56
50.61
52.57
54.47
56.28
58.25
60.07

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.9
99.08
96.52
92.26
87.29
82.41
77.98
74.14
70.84
68.02
65.55
63.14

34.96
41.61
47.29
51.67
54.99
57.68
60.05
62.28
64.47
66.66
68.82
70.72

br. p.m.

ro

tops [min] alfa

Pops[%]

cz[p.m.]

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128

120
144
168
192
216
240
264
288
312
336
360
384

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.96
99.45
97.39
93.47
88.56
83.59
79.04
75.08
71.59
68.61
65.79
63.48

39.98
47.73
54.54
59.82
63.76
66.87
69.56
72.08
74.45
76.84
78.95
81.26

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144

135
162
189
216
243
270
297
324
351
378
405
432

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.98
99.67
98.03
94.44
89.6
84.57
79.9
75.8
72.28
69.12
66.5
63.75

44.99
53.82
61.75
67.99
72.57
76.11
79.1
81.86
84.57
87.1
89.77
91.81

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480

.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

99.99
99.79
98.5
95.2
90.47
85.39
80.64
76.43
72.78
69.52
66.48
64.59

49.99
59.87
68.95
76.16
81.42
85.39
88.7
91.71
94.61
97.32
99.72
103.35

Слика 6. Листинг утврђивања вероватноће опслуживања паркиралишта и средњег броја
заузетих паркинг места при средњој фреквенцији наилазака возила: 10 [voz/h],
Извор: Програмски пакет ОММ4, израђен у програмском језику: QBASIC
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Cлика 7. Зависност вероватноће опслуживања од интензитета оптерећања једног паркинг
места: ρ и расположивог броја паркинг места паркиралишта
Извор: Програмски пакет ОММ4, израђен у програмском језику: QBASIC са графичком презентацијом у
HARWARD GRAPHICS-у

Cлика 8. Зависност средњег броја заузетих паркинг места од интензитета оптерећења једног
паркинг места: ρ и расположивог броја паркинг места паркиралишта
Извор: Програмски пакет ОММ4, израђен у програмском језику: QBASIC са графичком презентацијом у
HARWARD GRAPHICS-у
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6. ЗАКЉУЧАК
Радом је дат приступ оптимизацији капацитета паркиралишта са аспекта установљења и
димензионисања вероватноће опслуживања истог као отвореног система масовног
опслуживања. Приступ је дат са два аспекта:
● као вероватносни уз установљење параметара функцијама расподеле вероватноће,
Пуасонова и Гаусова функција расподеле и
● такође, као вереватносни али са аспекта разматрања паркиралишта као отвореног
система масовног опслуживања.
У раду је дато и поређење ова два приступа кроз дијаграмску и прорачунску презентацију.
Констатује се велико приближење резултата што указује на исправност и веродостојност
добијених података путем оба начина. Предност има другонаведени приступ, првенствено са
аспекта могућности примене рачунарске подршке. Из тог разлога аутори рада су развили
софтвер: „ММО4“ у програмском језику: QBASIC путем кога се установљавају вероватноћа
опслуживања паркиралишта као и средњи број заузетих канала за опслуживање – паркинг
места, у функцији од укупно расположивог броја паркинг места и интензитета оптерећења по
паркинг месту. Ово представља и основни допринос рада.
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PRIMER DOBRE PRAKSE U UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJEM
NA AUTOPUTEVIMA I GRADSKIM DEONICAMA
Ivana Đurđević1, Yunex Traffic
Katarina Tadić2, Yunex Traffic
Petar Bogdanović3, Yunex Traffic

Apstrakt: Sa širenjem gradova i naglim povećanjem naseljenosti, raste i potreba za efikasnim i
održivim sistemima za upravljanje drumskim saobraćajem. Adaptibilno upravljanje saobraćajem
bazirano na prikupljanju podataka o saobraćajnom opterećenju u realnom vremenu pruža mogućnost
maksimalnog iskorišćenja kapaciteta semaforisanih raskrsnica. U radu je predstavljen centralni
sistem za upravljanje saobraćajem u gradu Beogradu, koji omogućava monitoring kompletnog
sistema, prioritizaciju sistema javnog prevoza, kao i daljinsko upravljanje iz upravljačkog kontrolnog
centra.
Upravljanje saobraćajem na autoputevima omogućava povećanje propusne moći autoputskih
deonica, efikasno odvijanje saobraćaja, ali i brže reakcije na incidente i održavanje najvišeg nivoa
bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ovaj rad kao primer dobre prakse upravljanja saobraćajem
na autoputskim deonicama, obrađuje upravljanje autoputevima u Republici Srpskoj, gde je uveden
sistem naredne generacije za upravljanje u svrhu rešavanja najkompleksnijih izazova u saobraćaju.
Ključne reči: adaptibilno upravljanje, upravljanje autoputevima, inteligentni transportni sistemi,
bezbednost.

EXAMPLE OF BEST PRACTICE
IN URBAN AND INTERURBAN TRAFFIC MANAGEMENT
Abstract: With the expansion of cities and the sharp increase in population, the need for efficient and
sustainable urban traffic management systems is growing. An adaptive traffic management system
based on the collection of real-time traffic data provides the possibility of maximizing the capacity of
traffic lights intersections. This paper will present the operation of the traffic management system in
the city of Belgrade, which allows monitoring, prioritization of public transport as well as remote
control from the control center.
Interurban traffic management enables a better capacity of the highway, efficient traffic, faster
reaction to a dangerous situation, and maintaining the highest level of safety for all traffic
participants. This paper presents an example of the best traffic management practice on the highway,
highway management in the Republika Srpska where the next generation management system has
been introduced to solve the most complex traffic challenges.
Keywords: adaptive traffic management, interurban traffic management, intelligent traffic system,
road safety
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katarina.tadic@yunextraffic.com
3
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1. UVOD
Povećanje bezbednosti i kapaciteta saobraćajnica, kao i očuvanje životne sredine glavni su ciljevi
uvođenja naprednih sistema upravljanja saobraćajem. Uprkos intenzivnim naporima da se obezbede
atraktivne alternative individualnom i teretnom drumskom saobraćaju, u budućnosti se može
očekivati dalje povećanje obima saobraćaja. Sa izgradnjom novih infrastrukturnih objekata, dolazi do
rasterećenja postojeće putne i ulične mreže, takođe dolazi do generisanja novih kretanja na mreži.
Sistemi upravljanja saobraćajem u realnom vremenu kako na vangradskim tako i na gradskim
deonicama pružaju mogućnost bolje i veće iskorišćenosti postojećih kapaciteta, pored toga garantuju
veću bezbednost svih učenika u saobraćaju.
2. CENTAR ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA AUTOPUTEVIMA I U
TUNELIMA
Centar za upravljanje saobraćajem na autoputevima i u tunelima se sastoji iz sledećih funkcionalnih
celina: opreme u polju, neophodnih za prikupljanje informacija u realnom vremenu, kontrolera za
prvi nivo obrade podataka i dostavljanja istih centralnom sistemu, mrežne opreme koja omogućava
komunikaciju serverske opreme sa lokalnim nivoom automatskog upravljanja na autoputu, kao i
softverske komponente sistema. Na Slici 1. je grafički predstavljena hijerarhijska struktura pomenutih
funkcionlanih celina sistema.

Slika 1. Funkcionalne celine Centra za upravljane saobraćaja na autoputevima i u tunelima
Osnovni princip rada sistema sastoji se od prikupljanja i obrade podataka sa terena, analize i
upoređivanja dobijenih podataka sa već memorisanim podacima. Nakon toga sledi izvršavanje
uzročno-posledičnih logičkih funkcija, provera verodostojnosti zahteva i izvršenje zahteva. Sistem
radi prema unapred definisanim strategijama i planovima odziva (promena rute, prikazivanje
informacija itd.), omogućeno je automatsko, polu-automatsko i ručno upravljanje sistemom.
Dokumentacija planova odziva (npr. matrica uzroka i posledica) kreira se tokom faze projektovanja
sistema i predstavlja osnovu za definisanje odgovarajućih akcija za većinu situacija koje se mogu
desiti. Plan odziva se može koristiti za definisanje reakcije sistema upravljanja tunelom na osnovu
podataka sa terena ili saobraćajne situacije uključujući potrebe za interakcijom operatera (potpuno
automatizovane reakcije, poluautomatske reakcije, ručne reakcije). Za poluautomatske reakcije,
operater ima unapred određeno vreme kašnjenja za svoju reakciju. Ako operater ne reaguje u
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predviđenom roku, softver automatski pokreće reakciju i odgovarajućih planova odziva će biti
izvršen. Upravljanje planom odziva je ključni faktor u upravljanju putnom mrežom i tunelima gde je
brza i pouzdana reakcija ključni faktor za bezbednost ljudi i zaštitu infrastrukture i vozila. Na Slici 2.
prikazan je editor planova odziva.

Slika 2. Editor planova odziva
Izvor: Sitraffic Varia

2.1 Funkcije sistema
CCTV kamere koje nadgledaju tok saobraćaja, mogu biti usmerene na otkriveni saobraćajni incident
na otvorenom putu ili u tunelu i mogu se automatski pomerati, naginjati, zumirati korišćenjem pravila
ili unapred definisanih strategija.
Analiza saobraćaja, otkrivanje incidenata i zagušenja vrši se na osnovu podataka dobijenih sa
detektora na terenu (induktivne petlje, radari). Koriste se modeli saobraćaja različite složenosti za
analizu situacije i odlučivanje o odgovarajućoj kontrolnoj meri. Sledeći podaci o saobraćaju su od
interesa za analizu: nivo usluge (LOS), nestabilan tok saobraćaja, razlika u brzini, zagušenja, procenat
teretnih vozila u toku, analiza incidenata na deonici puta.
AID (automatsko otkrivanje incidenata) pomaže operateru automatskim otkrivanjem incidenata na
otvorenom putu ili unutar tunela. AID rešenja obično otkrivaju sledeće incidente:
• Nivo usluge (LOS) koristi se za otkrivanje i klasifikaciju saobraćajnih gužvi.
• Dim je jedna od prvih faza požara i izaziva alarm na interfejsu operatera. Planovi odziva se
mogu povezati sa detekcijom dima.
• Zaustavljeno vozilo će biti prepoznato od strane sistema, operater će dobiti informaciju o
lokaciji i traci u kojoj se zaustavljeno vozilo nalazi.
• Pad brzine detektuje se kamerama i može biti povezan sa potencijalno incidentnim
situacijama.
• Sporo vozilo
• Ljudi na putu koji predstavljaju pretnju za njih, kao i za druge učesnike u saobraćaju.
U zavisnosti od ozbiljnosti događaja, može se pokrenuti ili automatski ili ručni plan reagovanja..
Operater prati unapred konfigurisan tok rada za upravljanje incidentnim događajima, koji može da
sadrži različite opcije odlučivanja, na primer:
• Nadzor incidenta putem CCTV
• Pokretanje plana odziva
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•
•

Slanje timova za reakciju na lokaciju incidenta (vatrogasna brigada, servisno vozilo itd.)
Uputiti vozilo zimske službe na lokaciju incidenta

Informacije o vremenskim prilikama i stanju na kolovozu se koriste za obaveštenje vozača i
uticaj na njihovo ponašanje u pogledu ograničenja brzine i preticanja. Zbog toga se prati i beleži
brzina vetra, vidljivost, padavine, sneg, led, temperatura vazduha i kolovoza, koncentracija soli na
kolovozu i još neki uslovi. Na osnovu vremenskih i ekoloških podataka, automatske reakcije sistema
kao što su upozorenja i ograničenja brzine su omogućene da bi se povećala bezbednost saobraćaja.
Detekcija opsanih materija na autoputskim deonicama se povezuje sa registarskim tablicama vozila
i ovakve informacije se čuvaju u sistemu određeni vremenski period. Tehnologija koja se koristi za
detekciju opasnih materija je automatizovano prepoznavanje registarskih tablica zajedno sa
detekcijom oznaka opasnih materija na vozilu. Vozila sa specijalnim teretom se detektuju na ulazu u
putnu mrežu i mogu se pratiti duž deonice puta dodatnim kamerama. Obično se ove kamere
postavljaju na ulaz i izlaz u osetljiva područja. Ovo otvara mogućnost da se u bilo kom trenutku sazna
broj teretnih vozila u tunelu. U slučaju saobraćajnih nezgoda sa učešćem transporta opasnih
materijama, njihova rana detekcija omogućava da se na lokaciju incidenta pošalju spasilačka vozila
sa odgovarajućim manipulativnim alatima i materijalima.
Ventilacija (praćenje kvaliteta vazduha) i osvetljenje tunela su ključni elementi tunelskog sistema
nadzora. U većini tunela ventilacija se zasniva na uzdužnim ventilatorima, kao i na praćenju kvaliteta
vazduha. Obično samo duži tuneli zahtevaju složenije sisteme ventilacije, kao što je poprečna
ventilacija. Obezbeđen je algoritam za kontrolu svetlosnih zona unutar tunela, na primer
prilagođavanje osvetljenja u ulaznoj zoni sa visokim osvetljenjem tokom dana i niskim osvetljenjem
uveče. Sistem osvetljenja čine i od svetla za hitne slučajeve uključujući svetleće znakove za
evakuaciju. U slučaju požarnog alarma, sistem osvetljenja će obezbediti puni nivo svetlosti, kako bi
obezbedili evakuaciju ljudi unutar tunela, koji je ispunjen dimom. Na Slici 3. prikazan je nadzor
osvetljenja u tunelima.

Slika 3. Osvetljenje u tunelima
Izvor: Sitraffic Varia

Detekcijom vozila prekomerne visine koja ulaze u područje tunela, mogu oštetiti opremu za
detekciju i kontrolu i izazvati opasnost za sebe i druge.
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Sistemi za detekciju i kontrolu visine obično se sastoje od dva senzora svetlosnog snopa, koji su
postavljeni poprečno na smer vožnje na putu gde je neophodan nadzor visine. Takođe, dostupna je
laserska i radarska detekcija.
Čim vozilo prekine svetlosne snopove, u lokalnom kontroleru se proizvodi alarmni signal koji se
prosleđuje da obavesti operatera. Da bi se obezbedile brze i pouzdane reakcije, sistem automatski
aktivira plan odziva, rezultati aktivacije planova odziva mogu biti:
• Upozorenje vozača putem promenljivog znaka poruke,
• Smanjenje brzine na putnoj mreži
• Zatvaranje tunela i označavanje toga crvenim semaforima, znakovima za zatvaranje tunela,
pa čak i automatskom barijerom.
Na deonicama autoputa u Bosni i Hercegovini Gradiška – Banja Luka i Banja Luka – Doboj
implementiran je sistem za upravljanje saobraćajem na autoputevima kompanije Yunex Traffic.
Softverski paket SITRAFFIC Varia upravlja celokupnim sistemom i podržava sve opisane funkcije.
3. CENTAR ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA GRADSKIM DEONICAMA
Centar za upravljanje saobraćajem na gradskim deonicama čine tri funkcionalna nivoa: oprema na
terenu, centralni sistem i korisnički interfejs. Na Slici 4. je grafički predstavljena hijerarhijska
struktura pomenutih funkcionalnih nivoa sistema.

Slika 4. Funkcionalni nivoi koji čine Centar za upravljanje saobraćajem na gradskim deonicama
Centar za upravljanje saobraćajem na gradskim deonicama koristi softver koji je namenjen za
upotrebu od strane više korisnika. Sve operacije, zahtevi za pružanje podataka i konfiguracije vrše se
preko radne stanice. Radne stanice se mogu instalirati u softverskoj mreži nezavisno od lokacije.
Izvršna kontrolna tabla softvera nudi kratak pregled trenutnog statusa saobraćaja ulične mreže. Ekran
izvršne kontrolne table može se prilagoditi tako da se mogu prikazati različite vrste informacija.
Prikaz mape se koristi za vizualizaciju svih objekata koji su povezani na sistem i prikazuje ih sa
njihovim geografskim referencama na mapi. Na Slici 5. je predstavljen prikaz mape na primeru grada
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Beograda. Na mapi je omogućen prikaz semaforskih upravljačkih uređaja. Boja ikone semaforskog
upravljačkog uređaja prikazuje status uređaja i može da bude u jednoj od osam boja (standardno).

Slika 5. Prikaz mape u gradu Beogradu
Izvor: Sitraffic Scala

Detektovane deonice obojeni su prema njihovom nivou usluge (LOS). Nivo usluge se prikazuje
bojom: crvena boja označava zagušenje, narandžasta boja predstavlja usporen saobraćajni tok, dok
zelena boja karakteriše deonicu bez zagušenja, odnosno slobodni tok. Nivo usluge se računa na
osnovu dijagrama zavisnosti protoka i brzine. Saobraćajni podaci se prikupljaju sa strateških petlji i
prenose na dijagram. Delovi dijagrama (granice između različitih nivoa usluge – prikazani različitim
bojama – kalibrišu saobraćajni inženjeri u okviru projekta). Posle kalibracije, softver automatski
kreira dijagram i selektuje trenutni nivo usluge. Na Slici 6. prikazan je način na koji softver
proračunava nivo usluge na mreži. Na Slici 7. dat je prikaz nivoa usluge na odabranim deonicama u
realnom vremenu, koji je izlaz i softvera i prikazuje se na mapi.

Slika 6. Softverski proračun nivoa usluge na bazi dijagrama
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Slika 7. Prikaz nivoa usluge na odabranim deonicama u realnom vremenu
Izvor: Sitraffic Scala

Funkcijski modul „Visu STP” (vizualizacija signalnog plana) koristi se za grafički prikaz rada
raskrsnice i podataka sa detektora u realnom vremenu. Na Slici 8. Prikazana je vizualizacija signalnog
plana raskrsnice koja radi u adaptibilnom režimu rada. Pomoću „Visu STP” modula omogućen je
nadzor rada raskrsnice daljinski u realnom vremenu. Identičan prikaz dobija se povezivanjem na
kontroler raskrsnice direktno na lokaciji. U svakoj sekundi ciklusa imamo informacije koje signalne
grupe, kao i koji detektori su bili aktivni, u kom stanju detektorskog rada je raskrsnica.

Slika 8. Vizualizacija signalnog plana raskrsnice
Izvor: Sitraffic Scala

Funkcijski modul „Visu Green Wave” koristi put-vreme dijagram da vizualizuje stvarnu koordinaciju
raskrsnica u realnom vremenu. Ovi proračuni se vrše na osnovu definisane prosečne brzine. Za sve
funkcijske module, onlajn vrednosti i arhivirane vrednosti mogu se prikazati u vremenskom rasponu
koji se može zadati. Na Slici 9. dat je prikaz zelenog talasa u realnom vremenu na jednoj od zona
adaptibilnog upravljanja u Beogradu.
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Slika 9. Zeleni talas u zoni adaptibilnog upravljanja
Izvor: Sitraffic Scala

Centar za upravljanje saobraćajem na gradskim deonicama instaliran je u Sekretarijatu za saobraćaj
grada Beograda. SITRAFFIC Scala je softverski paket koji će omogućiti nadgledanje i upravljanje
radom 322 raskrsnice u gradu od kojih su 274 raskrsnice deo zona adaptibilnog upravljanja.
4. ZAKLJUČAK
Na teritoriji naše zemlje trenutno većina semaforisanih raskrsnica radi na bazi istorijskih podataka o
protoku saobraćaja, gde su neki signalni programi stariji više od 10 godina. Svedoci smo povećanja
obima saobraćaja na uličnoj mreži iz godine u godinu, ali i promena navika i ruta kretanja, koje mogu
biti uzrokovane novim atrakcijama, izgradnjom nove infrastrukture i sl, zbog čega je potrebno
konstantno ulagati u inoviranje načina rada semaforisanih raskrsnica. Primenom sistema upravljanja
saobraćajem u realnom vremenu, omogućava se maksimalna iskorišćenost postojećih kapaciteta
semaforisanih raskrsnica, kao i konstantna adaptacija signalnih programa trenutnim saobraćajnim
zahtevima.
Imajući u vidu da su autoputevi saobraćajnice najvišeg ranga na mreži državnih puteva, dok su tuneli
najrizičniji delovi autoputskih deonica, neophodno je da budu opremljeni sistemima koji će
obezbediti najveći nivo bezbednosti. Softverski paket Sitraffic Varia opisan ovim radom omogućava
nadzor i reakciju sistema automatski po otkrivanju incidentnih situacija ili manuelno na zahtev
operatera.
Najveći izazov digitalizacije transporta jeste prelazak sa tradicionalnih sistema na inovativna
softverska rešenja koja zadovoljavaju nove standarde. Na primerima koji su obrađeni u ovom radu
prikazane su samo neke od osnovnih funkcionalnosti centralnih sistema. Pored opisanih funkcija
softveri mogu pružiti paletu dodatnih funkcija u zavisnosti od zahteva i standarda različitih država i
upravljača puteva, agilan razvoj softverskih paketa omogućava kontinualan napredak, povećanje
mogućnosti i funkcionalnosti sistema.
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INOVATIVNA IMPLEMENTACIJA KONTROLERA
U PAMETNIM – ,,SMART” SISTEMIMA SAOBRAĆAJA
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Apstrakt: Mnoga istraživanja i kompanije širom sveta imaju za cilj da razviju, projektuju i proizvedu
nove tehnologije, koje upravljaju saobraćajem. Rešenja upravljanja saobraćajem, zasnovana na
veštačkoj inteligenciji (VI), poslednjih su godina dobila mnogobrojne i velike imple-mentacije.
Pametni (eng. smart) algoritmi VI u realnom vremenu detektuju/ identifikuju/ prepoznaju
saobraćajne prekršaje, uključujući prolaske kroz crveni svetlosni signal, promenu saobraćajne trake,
ukrštanje putanja vozila, itd. Sistemi za upravljanje radom semafora se koriste na mnogim putevima,
uz proširenje funkcija na praćenje i kontrolu vozila i drugih učesnika u saobraćaju. Ovi sistemi
takođe imaju za cilj da ostvare izbor i preporuke optimalnih ruta kretanja vozila kao i bezbednost
saobraćaja. Zahteva se sinhronizacija rada semafora na više susednih raskrsnica, što nije trivijalan
zadatak, a uključuje i različite parametre.
Sistemi zasnovani na mikrokontrolerima, ocenjuju gustinu saobraćaja, koristeći infra-crvene (IC,
eng. IR) senzore i ostvaruju dinamičke vremenske intervale sa različitim nivoima prava prvenstva, za
današnje povremeno preopterećene puteve. Kontroleri omogućavaju automatski nadzor i kontrolu
putnih prelaza (ukrštanja pruge i puta u nivou). Specifični delovi saobraćajne mreže, kao npr.
mostovi, nadvožnjaci, petlje i tuneli, opremljeni su distribuiranim fiber-optičkim senzorima, radi rane
detekcije, po mogućstvu i prevencije, potencijalno opasnih događaja: saobraćajnih nezgoda, požara,
preopterećenja konstrukcije, klizišta ili odrona.
Ključne reči: mehatronički sistemi, senzori, ugrađeni kontroleri, veštačka inteligencija, računarske
mreže.

INNOVATIVE IMPLEMENTATION OF CONTROLLERS
IN THE SMART TRAFFIC SYSTEMS
Abstract: Many researches and companies from all over the world are aiming to design and produce
new technologies that control the traffic. The traffic solutions driven by Artificial intelligence (AI)
have gained the great implementations in recent years. Smart AI algorithms identify traffic violations
in real-time, including passing through red lights, crossing lanes, intersecting vehicles etc. Traffic
light control systems are widely used to monitor and control the vehicles on many roads as well as
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other traffic participants. Also they aim to realize the optimum in the transportation routes and
withstand the safety of the traffic. The synchronization of multiple traffic light systems at adjacent
intersections is demanded and it involves various parameters.
The systems based on microcontrollers evaluate the traffic density using infra-red (IR) sensors and
accomplish dynamic timing slots with different priority levels in nowadays occasionally overcrowded roads. Controllers enable automatic monitoring and control of road crossings (in level
crossings of railways and roads). Specific sections of thetraffic network, like bridges, overpasses,
loops and tunnels, are equipped with distributed fiber-optic sensors, for early detection, and
prevention, if possible, of potentially dangerous events: traffic accidents, fires, structural overloads,
landslides or landfalls.
Key words: mechatronic systems, sensors, embedded controllers, artificial intelligence, computer
networks.
1. UVOD
Danas [sve veći broj] ljudi sve više vremena provodi napolju, van svog kućnog okruženja – svakodnevno putuje na posao, a zatim često posećuje trgovačke centre, radi kupovine ili zabave. Pande-mija
Covid - 19 je privremeno to promenila, povećavajući broj ljudi, koji rade od kuće. Osim toga, globalno
je uočljiv trend migriranja/ pomeranja većeg broja stanovnika ka gradskim centrima. Evidentni su
problemi, kao što su gužve, zagušenja i otežano odvijanje saobraćaja, u određeno doba dana, naročito
u urbanim centrima. Broj vozila neprekidno raste, a kapaciteti postojećih saobraćaj-nica nisu
projektovani za te narastajuće zahteve. [1],[2]
Izgradnja nove, ili proširenje prisutne infrastrukture je način za rasterećenje saobraćaja, iako to nije
uvek realno izvodljivo [2]. Klasični sistemi za kontrolu i upravljanje saobraćajem, mere i propisi u
saobraćaju, semafori, saobraćajna signalizacija, kako horizontalna tako i vertikalna, su nedovoljni za
tražene zahteve. Funkcionisanje semafora je unapred definisanoi neprilagodljivo, bez uzimanja u
obzir promenljivih okolnosti. Kao rešenje za ove probleme uvode se sistemi za pametno - “smart”
upravljanje saobraćajem, smerovima kretanja vozila, semaforima, brojem traka i njihovim smerovima, kako bi se rasteretila mesta na kojima se stvaraju zagušenja i zastoji u kretanju vozila i pešaka.
Povećanje broja vozila i vremena provedenog u vožnji, izaziva i neravnotežu u dnevnoj mobilnosti,
što je dovelo do razvoja usluga parkiranja. Razvijaju se tehnički sistemi podrške, da se izbegne
nepotrebna vožnja po gradu, u potrazi za mestom za parkiranje. Povećan broj vozila u gradu i duža
vožnja, s jedne strane, uzrokuju i emisiju dodatnog ugljendioksida, što šteti životnoj sredini grada i
okoline. S druge strane, ovo može da izazove saobraćajne gužve u gradu i uveća frustraciju vozača,
a i rizik da tada izazovu saobraćajne nezgode. [1]
Nedostatak parking mesta, saobraćajne gužve, pronalaženje optimalnih ruta, regulisanje saobraćaja,
predstavljaju samo neke od svakodnevnih saobraćajnih problema [2]. Pristupi rešavanju smetnji u
saobraćaju šire se vremenom i na njih uvek imaju uticaja najnovija tehnološka dostignuća [2]. Poslednjih godina, saobraćajne gužve su postale jedan od glavnih izazova za inženjere i projektante, koji
teže da razviju inteligentni sistem upravljanja saobraćajem (eng. intelligent traffic management
system - ITMS), koji je sposoban da efikasno otkrije zagušenja i smanji ukupnu gustinu saobraćaja u
većini urbanih oblasti, do kojih se stanovništvo vozi (kancelarije, centar grada i ustanove) [1]. Ovakav
sistem projektuje se zasnovan na nekoliko modernih tehnologija, uključujući bežične senzorske
mreže (eng. wireless sensor networks - WSNs), nadzorne kamere, internet inteligentnih uređaja (eng.
Internet of Things - IoT) [1]. Može da obuhvati i inteligentne kontrolere, fiber-optičke senzore, i
drugo. IoT donosi promene i dovodi do unapređenja postojećih i razvoja novih inženjerskih rešenja
[2].
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2. VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, KAO PODRŠKA UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJEM
Veštačka inteligencija – VI (eng. Artificial Intelligence - AI) je deo uže oblasti računarskih nauka, a
sada, u eri velikih podataka (eng. Big Data) možda i najvažniji [3]. AI je nastala pre 50 godina i do
danas je prešla dug put. Postignut je ohrabrujući napredak, posebno u mašinskom učenju (eng.
Machine Learning), koje je je najpopularnija oblast AI, rudarenju podataka (eng. Data Mining),
kompjuterskom vidu (eng. Computer Vision), ekspertskim sistemima, obradi prirodnih jezika (eng.
Natural Language Processing), robotici i srodnim aplikacijama. Klase AI se razvijaju i imaju širok
spektar primena u različitim sektorima. U skorije vreme, AI jeste ili može da postane vodeća
istraživačka oblast u transportnom inženjerstvu, posebno za predviđanje zagušenja u saobraćaju.
Uspešno predviđanje zagušenja u saobraćaju daje vlastima potrebno/ neophodno vreme da planiraju
raspodelu resursa, kako bi se obezbedilo nesmetano putovanje za učesnike u saobraćaju. [3]
Svake godine se veliki broj novih vozila pojavi na ulicama širom sveta, što doprinosi zagušenju
saobraćaja. AI i tehnologije dubokog učenja mogu da imaju važnu ulogu u upravljanju saobraćajem,
ako se primene da upoređuju i analiziraju podatke iz različitih izvora. Ovako izvedeni uvidi mogu da
ubrzaju tok saobraćaja. Budućnost primene AI u upravljanju saobraćajem bi proizvela pametne AI
aplikacije, koje automatizuju i ubrzavaju process obrade informacija i donošenje odluka. [3]
Upravljanje saobraćajem pomoću veštačke inteligencije (eng. AI traffic management) može da
kvalitetnije rešava probleme zagušenja u saobraćajnom procesu, realizuje viši nivo usluge i drugo.
Uobičajeni problemi u gradskom saobraćaju su zastoji i uska grla - zagušenja. AI može da pomogne
da se oba izbegnu i skrati vreme putovanja, a i da se smanji emisija štetnih gasova staklene bašte.
Zagušenje saobraćaja povećava potrošnju goriva, više zagađuje vazduh, nepotrebno se gubi vreme i
energija, što sve doprinosi hroničnom stresu i drugim fiziološkim problemima. Saobraćajne gužve
nekad može da izazove, na primer, zanemarivanje signala semafora, putokaza ili minimalnog
rastojanja između dva vozila u pokretu, ali i trajanje zelenog svetla, koje nije prilagođeno gustini
saobraćaja. Teži saobraćajni prekršaji su glavni uzrok saobraćajnih nezgoda, i sa smrtnim ishodom.
Inteligentni sistemi za upravljanje saobraćajem (eng Intelligent traffic management systems) koriste
AI, mašinsko učenje, kompjuterski vid, senzore i alate za analizu podataka, za prikupljanje i obradu
podataka o saobraćaju, pronalaženje rešenja i primene na saobraćajnu infrastrukturu. [3]
AI može da koristi uživo strimovane snimke sa kamera za video nadzor, signale sa senzora, pa čak i
Google mape, za razvoj rešenja za upravljanje saobraćajem, koja sadrže prediktivne algoritme za
održavanje nesmetanog toka saobraćaja. Prema [3], Siemens Mobiliti kompanija je projektovala i
implementirala sistem za nadzor/ praćenje, zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji obrađuje video
zapise sa saobraćajnih kamera. Sistem automatski otkriva anomalije u saobraćaju i upozorava
nadležne organe za upravljanje saobraćajem. Sistem je efikasan u proceni gustine drumskog
saobraćaja, kako bi u skladu s tim podesio rad saobraćajne signalizacije, radi lakšeg kretanja.
Integracija veštačke inteligencije i mašinskog učenja će podržati mnoge pametne aplikacije za
transport, uključujući pravo prvenstva za hitna i vatrogasna vozila, prioritet signala tranzita/ prolaska
i bezbednost pešaka. [3]
Neka inovativna rešenja, za nadzor saobraćaja, uz AI, koriste kamere, postavljene na bespilotne
letelice - dronove, kao podršku za upravljanje saobraćajem. Sistem FLOW kompanije DATA FROM
SKY [4], u stanju je da prati trenutni nivo usluge (tok saobraćaja) i otkrije sve potencijalne zastoje ili
zagušenja. Ovaj sistem optimizuje procese upravljanja saobraćajem, da bi se poboljšalo iskustvo
vožnje i smanjilo ukupno zagađenje u gradu. Sistem FLOW pomaže da se spreče kolaps ili zastoji u
saobraćaju, time što rano ‘uočava’ i ‘prijavljuje’ sledeće probleme [4]: zastoj u saobraćaju, nepropisno zaustavljeno vozilo, parkiranje u zaustavnoj traci, zloupotrebu rezervisane trake kolovoza. Radi
detekcije zastoja u saobraćaju, FLOW meri brzinu učesnika u saobraćaju i ukupan nivo usluge i
odmah obaveštava o usporenom toku saobraćaja. Takođe, detektuje vozila, koja čekaju, prati nji-hovo
vreme čekanja i meri trajanje zastoja, kako bi se u skladu sa tim mogao da prilagodi rad obliž-njih
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semafora. FLOW omogućava dobro praćenje ukupne situacije u saobraćaju. Sistem je u stanju da
‘proceni’ na osnovu podataka sa više kamera, omogućava da se čak i prilazni putevi nadgledaju, kao
i zaustavne trake, koje su povezane sa glavnim nadgledanim saobraćajnim čvorištem. [4]
Poseban vid primene AI u saobraćaju i transportu predstavlja implementacija autonomnih vozila, na
kojima veći broj raznovrsnih senzora opaža okolinu vozila. Softver, koji je zasnovan na AI obavlja
obradu primljenih senzornih signala, u podsistemu za percepciju, a daje i podršku donošenju odluka,
u podsistemu za upravljanje vozilom [5]. Jedan način primene AI dat je u [6], gde se obuča-vanjem,
autonomno vozilo prilagođava da ima bolje performanse unutar dinamički promenljivog okruženja,
a cilj može biti da vozilo što bolje izbegava sudaranje s preprekama ili, naprotiv, da što bolje sledi
mete (na primer, u video igricama, ali i u slučaju formiranja konvoja vozila).
U novije vreme se koriste sistemi za simulaciju transporta, za predviđanje saobraćaja i obuku vozača
početnika, a neki od njih su zasnovani na AI [7]. Neophodno je da takvi sistemi budu projek-tovani
da imaju što više sličnosti sa stvarnim svetom. Dugo vreme obučavanja AI sistema može da bude
važan nedostatak, kada se agent autonomnog vozila obučava pomoću neuralne mreže, koriste-ći slike
kao ulazne podatke [7]. Na primer, simulacije autonomne vožnje vozila i istraživanje u oblasti
bezbednosti automobila, zahtevaju veoma realistične simulacije saobraćaja. Nedavno su realizovani
sistemi agenata za automatske sisteme, kojima upravljaju ljudi [7]. Većina pristupa autonomne
vožnje, koristi slike kao ulaz za obučavanje neuronskih mreža. Neuronske mreže su odlične za
klasifikaciju slika (prepoznavanje oblika), a dobro rade ako im se tokom obučavanja zadaju velike
količine podataka. Rad [7] daje predlog za predprocesiranje slika na ulazu, koji može značajno da
ubrza obučavanje.
3. PREPORUKE ZA RUTIRANJE SAOBRAĆAJA
Sistemi često obuhvataju više funkcionalnosti i usluga, ili se projektuju, da implementiraju više novih tehnologija. Na primer, u [1] se predlaže inteligentni sistem kontrole saobraćaja (eng. Intelligent
traffic control system - ITCS), čiji je projekat zasnovan na bežičnoj senzorskoj mreži - WSN za prikupljanje podataka o drumskom saobraćaju i dostupnim parking mestima u pametnom gradu (eng.
Smart City). Jedan vid konvergencije novih tehnologija u pametnom gradu je prikazan na slici 1.a).

Slika 1.a) Objedinjavanje novih tehnologija u pametnim gradovima radi kontrole saobraćaja (levo);
Slika 1.b) IoT koncept pametnog sistema za kontrolu saobraćaja (desno) [2]
Izvor: Slika 2.8 iz [2] https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18718
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Sistem, predložen u [1] integriše tri pametna (eng. smart), međusobno povezana podsistema:
upravljanje raskrsnicama, upravljanje parking prostorom i mobilnu aplikaciju, a sva tri su podrška u
cilju povezivanja građana sa pametnim gradom. Pored toga, sistem predložen u [1] ima inovativne
usluge, koje omogućavaju vozačima da ‘na daljinu’ vide relevantne informacije, kao što je brzina
odvijanja saobraćaja i broj dostupnih parking mesta do odredišta, da pomoću Android mobilne
aplikacije, steknu uvid kako bi mogli da izbegavaju saobraćajne gužve i da idu drugim, alternativnim
putevima, gde nema zastoja. Osim toga, aplikacija iz [1] takođe pomaže vozačima da lakše traže
mesta za besplatan parking, kako bi se izbegla nepotrebna produžena vožnja. [1]
Za grad Beograd je u toku realizacija projekta modernizacije sistema kontrole semafora putne mreže.
Kompanija Siemens Mobility realizuje ovaj projekat, koji je sufinansiran iz budžeta Grada Beograda,
Gradske uprave grada Beograda i Sekretarijata za informisanje [8]. Ugrađena oprema će pokrivati
deo Beograda, projekat će obuhvatiti 322 raskrsnice, a biće realizovan, uz produžetak, do kraja 2024.
godine. Planirani sistem prikuplja podatke o saobraćaju od senzora, koji kvantitativno i anonimno
nadgledaju količinu saobraćaja i različitih učesnika - vozila i javni prevoz [8]. Za moder-nizaciju
saobraćaja u Beogradu, implementiran je adaptivni sistem napredne klase, za upravljanje
saobraćajnom mrežom, uz korišćenje podataka o saobraćaju u realnom vremenu za poboljšanje
parametara protoka saobraćaja, povezanih sa mrežom. Korišćenjem alata za prikupljanje podataka o
saobraćaju i inteligentnih algoritama za saobraćaj, ostvaruju se brojne dobiti. U Beogradu će biti
primenjene najnovije IK tehnologije i sistemi sa AI, kakve imaju i gradovi Beč, Minhen, London, itd.
[8]. Ovim se postiže [8]: skraćeno vreme putovanja, minimalni broj zaustavljanja, smanjenje
zagađenja (emisije izduvnih gasova i gradske buke), kao i troškova, kako za putnike tako i za
operatere javnog gradskog prevoza [8]. Novi sistem upravlja radom semafora u Beogradu, a ima
komandni centar u Gradskom sekretarijatu za saobraćaj. Prisustvo vozila ispred semafora detektuje
se induktivnim petljama, ugrađenim u gornji sloj kolovoza, blizu zaustavne linije. Ovaj sistem
upravljanja saobraćajem daje prioritet vozilima gradskog prevoza, povećava protok saobraćaja,
smanjuje gužve i ostvaruje značajne uštede energije. [8]
4. KONTROLERI SAOBRAĆAJA I IoT SISTEMI U SAOBRAĆAJU
Gustina, brzina i protok su tri kritična parametra za analizu drumskog saobraćaja [9]. Upravljanje i
nadzor saobraćaja visokih performansi zahtevaju estimaciju u realnom vremenu i u prostoru, srednje
brzine saobraćaja i gustine saobraćaja, i to na širem području (na većoj površini) i u dužem
vremenskom intervalu, za neku mrežu puteva. Sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem (eng.
Adaptive Traffic Control System - ATCS), prima informacije od vozila, kao što su položaj i brzina, a
zatim se na osnovu njihovih vrednosti, vrši optimizacija/ podešavanje saobraćajne signalizacije.
Sistem specificira upotrebu senzora ugrađenih u vozila i standardni komunikacioni protokol za
bežičnu komunikaciju, preporučen za primenena vozilima [9]. Rad [9] daje pregled različitih sistema i koncepata, koji su u vreme objavljivanja bili u primeni, a daje i predlog inovativnog kontrolera,
zasnovanog na PIC mikrokontroleru.
Internet inteligentnih uređaja, kraće IoT, čine uređaji – „stvari“, koji/ koje su povezane/ povezani
preko Interneta i mogu međusobno da komuniciraju [2]. Povezivanjem na Internet, uređaj dobija
svojstva pametnog (eng. Smart) uređaja. Internet, kao skup uređenih protokola i servisa (usluga), koji
omogućavaju međusobno komuniciranje, osnova je za ostvarivanje komunikacije između „stv-ari“.
IoT obuhvata [2]: senzore, mreže, podatke i servise (usluge). IoT je inovativna tehnologija, koja može
da pomogne razvoju pametnih rešenja za mnoge probleme u saobraćajnim sistemima, kao što su [2]:
pametni gradovi, pametni parkinzi, pametna saograćajna signalizacija, pametna javna rasveta. IoT
služi za kreiranje velike mreže međusobno povezanih fizičkih objekata na različitim lokacijama, koji
su opremljeni elektronskim uređajima, adekvatnim softverskim aplikacijama, senzorima i mrežnom
infrastrukturom [2]. Primena IoT može da donese poboljšanja, smanji troško-ve i/ili uveća prihode u
oblasti transporta [10]. Glavne komponente IoT sistema su zadužene za [2]: prikupljanje, obradu,
skladištenje i prenos podataka, kao i pokretanje akcija i napajanje sistema. Svaka od ovih
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komponenata i njihove funkcije imaju svoje specifičnosti. Glavni izazovi u savreme-nim IoT
sistemima su česta i redovna unapređenja svake od pojedinačnih komponenata sistema. [2]
Aktivnu saobraćajnu infrastrukturu moguće je kombinovati sa IoT tehnologijom, a gde to nije
moguće, IoT može bez većih ulaganja zameniti postojeću infrastrukturu, dodavanjem sveprisutnih
“pametnih” uređaja i sistema [10]. Korišćenjem IoT tehnologije kao osnove, učesnici u saobraćaju
mogu da šalju korisne informacije ka glavnim centrima, koji upravljaju saobraćajem, a ovi ih dalje
mogu upotrebiti u kratkoročnom, operativnom upravljanju, ili pri razvoju strategija upravljanja za
duži period. IoT ima brojne prednosti, ali i izazove, posebno one, koji se odnose na sigurnost, pouzdanost i poverenje u IoT. Sa razvojem “pametnih” uređaja, povećava se i količina podataka, koje oni
generišu. Zato se razmatraju skladištenje i obrada tih podataka na svrsishodan način. [10]
Sistemi pametnog saobraćaja, zasnovani na IoT platformi, prate broj vozila u trakama i to obično
pomoću infracrvenih senzora. Prikupljeni podaci sa senzora, šalju se servisu, koji traži optimalno
rešenje, na osnovu algoritama AI. Kada se utvrdi koji je optimalan vremenski interval za rad semafora, on se prosleđuje mikrokontroleru, smeštenom u semaforu. Kontroler ima zadatak da preduzme
željene aktivnosti, kako za određeni semafor, tako i za one semafore u nizu, čija ponašanja zavise od
njegovog [2]. IoT koncept pametnog sistema za kontrolu saobraćaja, prikazan je na slici 1.b) [2]
Realizacije pametnog semafora pomoću senzora pokreta, data su u [11], [12]. Prema autoru Milosavljeviću, u [11] se razmatra semafor, koji bi upravljao raskrsnicom dva puta, jednog koji je višeg
prioriteta i drugog, nižeg prioriteta. Milosavljević u [11] opisuje hardversku i softversku realizaciju
sistema, navodi karakteristike i detaljno analizira sistem. Autor Mišović u [12] predlaže kontrolere,
na bazi AI, i analizira dve oblasti primene fazi logike: u rečnom saobraćaju, za regulisanje rada
brodskih prevodnica, i u drumskom saobraćaju, za izbegavanje konfliktnih situacija. Razvijen je i
prikazan inteligentni sistem za izbegavanje konfliktnih situacija u saobraćaju, na saobraćajnim
lokacijama bez svetlosne signalizacije, tipa raskrsnica i kružni tok [12]. Razmatranjem rezultata
simulacija, kojima se posmatra efekat zadavanja, od strane hijerarhijski nadređenog sistema, željene
brzine kretanja kroz ulazne deonice saobraćajnih lokacija, utvrđuje se da inteligentni sistem za izbegavanje konfliktnih situacija ima mogućnost da adekvatno odgovori na ove zahteve [12]. Pri određivanju preporučene brzine kretanja vozila kroz ulaznu deonicu, sistem prvo odredi skup preporu-čenih
brzina, za koje je zadovoljen uslov za izbegavanje konflikata, a potom iz tako određenog skupa, bira
onu brzinu, koja je adekvatna zahtevu hierarhijski nadređenog sistema. Takođe, prema autoru
Mišoviću, u [12] je predstavljen model simulatora saobraćajne lokacije i realizovana simula-ciona
aplikacija. Ali, u ovom modelu nisu prikazane sve pojave i faktori koji utiču na ponašanje učesnika
na saobraćajnoj lokaciji. Primenom inteligentnog sistema za izbegavanje konfliktnih situacija u
saobraćaju, baziranog na konceptu fazi logike, može da se unapredi bezbednost u saobraćaju i smanji
broj konflikata i sudara. [12]
Ispitivanje, testiranje, predviđanje i izbegavanje konfliktnih situacija su značajni u saobraćaju. Analize i optimizacije određenih scenarija, podržane pratećom opremom i sistemima, predmet su brojnih
istraživanja. Primena inteligentnih sistema za izbegavanje konfliktnih situacija je različita, ali se
mogu izdvojiti osnovni domeni primene [12]: prikupljanje podataka (na osnovu kojih se vrše off-line
analize); obrada podataka u realnom vremenu (prema kojoj se vrši obaveštavanje učesnika o
eventualnim konfliktnim situacijama); predlaganje aktivnosti učesnicima u saobraćaju u cilju izbegavanja konfliktnih situacija; i automatsko preduzimanje akcija (manevrisanje) u istom cilju.
Savremeni sistemi daljinskog nadzora, praćenja i odlučivanja, često sadrže i posebne algoritme za
analize ponašanja učesnika u saobraćaju. U zavisnosti od upotrebljenih algoritama [12], dobijaju se
različite izlazne funkcije, na bazi kojih se mogu doneti zaključci, specifični za situaciju.
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5. FIBER-OPTIČKI SENZORI NA POSEBNIM DEONICAMA SAOBRAĆAJA
Optički kablovi su kablovi koji sadrže veliki broj optičkih vlakana u zaštitnom, izolovanom omotaču
(eng. Jacket) [13]. Danas su ovi kablovi gotovo potpuno potisnuli tradicionalne metode umrežavanja,
koje koriste kablove od metala [13]. Nakon pronalaska lasera, 60-tih godina prošlog veka, istraživači
su pokazali interesovanje za proučavanje primene optičkih vlakana u komuni-kacionim sistemima za
detekciju, prenos podataka i mnoge druge aplikacije [14]. Optički komu-nikacioni sistemi su postali
najbolji izbor za prenos podataka velikom brzinom. Ova vrsta optičkih komunikacija se koristi za
prenos podataka, glasa, telemetrije i videa na velike udaljenosti, preko komunikacione ili računarske
mreže ili LAN. Ova tehnologija koristi svetlosni signal za prenos podataka preko optičkih vlakana,
transformišući elektronske signale u svetlosne. Neke od pogodnih svojstava ove tehnologije su [14]:
mala težina senzorno-komunikacione infrastrukture, manji prečnik kablova, prenos signala na velike
udaljenosti, nisko slabljenje signala pri prenosu na velike daljine, sigurnost prenosa (nije moguće da
se neprimećeno prisluškuju komunikacije ili da se neovlašćeno promeni sadržaj poruka), mogućnost
multipleksiranja signala, itd. Veličine, koje se mere fiber-optičkim senzorima su [14]: temperatura,
pritisak, vibracije, pomeraj, rotacije, koncen-tracija hemijskih supstanci, brzina, naprezanje (u
strukturama bilo kog oblika i veličine) i druge. Pogodni su za primene u sredinama, koje su za druge
senzore izazov, zbog prisustva šuma, jakih vibracija, visokih temperatura, vlage ili nestabilnog
okruženja (požari i gasovi u tunelima, napreza-nja građevinskih struktura, kao što su mostovi, i sl.).
U realnom vremenu, može se nadgledati stanje, ispravnost i naprezanje građevinskih struktura [14]:
zgrada, mostova, tunela, brana i objekata od istorijskog značaja, kao i rano detektovati incidenti ili
havarije. Koriste se uz kamere za noćno snimanje, u elektronskim sistemima zaštite, za detekciju
električnog pražnjenja (eng. Partial discharge detection) i merenje opterećenja točkova vozila.
Među nekim od najpopularnijih primena optičkih kablova su i one u inspekciji i kontroli mašinskih
sistema [13]. Optički kablovi se koriste u inspekciji teško dostupnih mesta. Neke od takvih primena
su inspekcije na licu mesta, za inženjere. Važne su i primene optičkih kablova u automobilskoj
industriji. Optički kablovi imaju važne primene u realizaciji osvetljenja i bezbednosnih karakteristika
savremenih automobila. Imaju široku primenu u osvetljenju, kako unutrašnjosti tako i spoljašnjosti
vozila. Zbog svojih kompaktnih dimenzija i sposobnosti da uz malu potrošnju energije, pruže
superiorno osvetljenje, optička vlakna se koriste u sve više modela vozila, sa trendom porasta
primene. Takođe, optički kablovi mogu da velikom brzinom prenose signale između različitih
komponenata i podsistema vozila. To ih čini neprocenjivim za ugrađivanje u bezbednosne sisteme i
aplikacije, kao što je kontrola vuče/ pogona i aktiviranje vazdušnih jastuka [13]. Nove tehnologije u
proizvodnji različitih slojeva optičkih kablova omogućavaju sve češće da optička vlakna osim
medijuma za prenos postanu i distribuirani senzori, iako su i u konvencionalnoj strukturi imali
višestruke primene naročito u sofisticiranim senzorskim i mernim sistemima [15].
6. ZAKLJUČAK
Saobraćajni sistemi su veoma složeni i zahtevni. Godinama unazad postoje težnje inženjera za
ispitivanjem i implementacijom novih i sofisticiranih IT rešenja u kontroli i regulisanju rada
saobraćajnih uređaja i sistema. Ova dostignuća se sve više šire i nalaze fleksibilnu primenu na često
preopterećenim putevima. Mikrokontrolerima se, uz potrebnu opremu, vrše operativna upravljanja
funkcijama semafora (uključenja i isključenja određenih svetala), kako za vozila, tako i pešake uz
definisanu sinhronizaciju. Posebno razvijeni algoritmi, AI, mreže i senzori, obezbeđuju optimalno
odvijanje toka saobraćaja, svakako uz propisanu bezbednost, višu efikasnost i opravdane uštede
resursa na više nivoa (energija, novac, ekološki aspekti, itd.). Optička vlakna koriste se i kao medijum
za brzu komunikaciju, a i kao lokalni ili distribuirani senzori, na specijalnim deonicama, kao što su
tuneli, mostovi, putevi, pruge, ili na nepristupačnim mestima. IoT i 5G mreže će uvećati primene
novih tehnologija u domenu postizanja kvalitetnijih saobraćajnih sistema. Definisanje saobraćajnih
ruta, preko sagledavanja, merenja i analize svih uticajnih parametara u nekoj određenoj situaciji u
saobraćaju, daje integrisana i optimalna rešenja. Realizacija projekta naprednog sistema kontrole rada
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semafora Siemens Mobility za grad Beograd je u toku. Dobiti od uvođenja takvog sofisticiranog
automatizovanog sistema su velike, a odnose se na veći protok saobraćaja i uštede energije.
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ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈЕ ДАВАЊА ПРИОРИТЕТА
ВОЗИЛИМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА РАСКРСНИЦИ
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА – АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА У БЕОГРАДУ
Лука Дошен1, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Развојем градова и константним порастом броја становника, увећава се њихов
административни, привредни и културни значај, што директно утиче на повећање
мобилности становништва. У вези са тим, број возила и њихова концентрација у градским
срединама се вишеструко увећава, те услед потражње која премашује постојећи капацитет
саобраћајне мреже долази до загушења. Једно од могућих решења за ублажавање и
превазилажење наведеног проблема у градовима лежи у коришћењу јавног превоза путника,
односно повећању његовог учешћа у видовној расподели путовања. Квалитет јавног превоза
треба побољшати тако да постане привлачан и за део грађана који користе приватна возила.
У том смислу, возила јавног превоза морају добити приоритет у односу на остала возила,
како на раскрсницама, тако и дуж саобраћајница, чиме ће се смањити њихово време
путовања, односно повећати брзина, а самим тим и атрактивност. Постоји више начина да
се оваквим возилима обезбеди приоритет, а који се притом могу груписати у
инфраструктурне, административне и управљачке мере. У раду ће примену наћи управљачке
мере којима се осигурава приоритет за возила јавног превоза на раскрсницама, где ће на
конкретном примеру на основу система детекције возила и измене елемената сигналног плана
помоћу управљачког алгоритма бити имплементирани неки од активних приоритета.
Кључне речи: приоритет за возила јавног превоза, светлосни сигнали, саобраћајна
загушења, раскрсница.

APPLICATION OF THE PUBLIC TRANSPORT PRIORITY STRATEGY
AT THE INTERSECTION
BULEVAR MIHAJLA PUPINA – ALEKSINACKIH RUDARA IN BELGRADE
Abstract: With the development of cities and the constant increase in the number of their inhabitants,
their administrative, economic and cultural significance is increasing, which directly affects the
increase of population mobility. With this regard, the number of vehicles and their concentration in
urban areas is multiplied, and due to demands exceeding the current capacity of the road network
the traffic congestion occurs as a result. One of the possible solutions for mitigating and overcoming
this problem in cities lies in the use of public passenger transport, i.e. in increasing its modal share.
The quality of public transport should be improved so that it becomes attractive to some part of
population using private vehicles. In that sense, public transport vehicles have to be given priority
over other vehicles, both at intersections and along roads, which will reduce their travel time, i.e.
increase speed, and thus the attractiveness. There are several ways to give priority to those vehicles,
which can be grouped into infrastructure, administrative and management measures. The paper
presents the application of traffic management measures which ensure the priority for public
transport vehicles at intersections, where some types of the active priorities will be implemented on
1
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a specific example based on the vehicle detection system and changes in traffic light operation
elements using the control algorithm.
Keywords: priority for public transport vehicles, traffic lights, traffic congestion, intersection
1. УВОД
У великим градовима данашњице одигравају се сви значајни догађаји и као такви
представљају административне, привредне и културне центре ширег подручја. Уз њихов
константан раст и развој под руку иде и тренд пораста броја становника, а самим тим и
потреба за мобилношћу, односно кретањем становништва ради обављања многобројних
активности чији је циљ задовољење различитих животних потреба. У вези са тим,
индивидуална моторизација је у сталном порасту, односно број возила и њихова
концентрација у градским срединама се вишеструко увећава, те услед захтева (потражње) који
превазилазе капацитет (понуду) саобраћајне мреже долази до загушења која представљају
један од највећих и најраспрострањенијих проблема саобраћаја у готово свим великим
градовима. Постоји више начина којима се може деловати на поменути проблем који градове
чини мање угодним местима за живот, али готово је извесно да будућност развоја саобраћаја
у урбаним срединама не лежи у изградњи нове инфраструктуре, како због просторних
ограничења, тако и што гледано на дужи период резултира генерисањем додатног саобраћаја,
односно ширењем загушења. Сходно томе, намеће се потреба за бољим искоришћењем
постојећег капацитета мреже саобраћајница, који је у домену управљања саобраћајем уз помоћ
нових технологија. Једно од могућих решења које скоро сви стручњаци у области саобраћаја
и транспорта прихватају као кључно за ублажавање и превазилажење наведеног проблема у
градовима лежи у коришћењу јавног превоза путника, односно повећању његовог учешћа у
видовној расподели путовања. Из тог разлога, како би постао привлачан и за део грађана који
користи приватна возила, његов квалитет треба подићи на ниво који одговара критеријумима
савременог грађанина, пре свега у виду доступности, поузданости, учесталости, удобности,
информисаности, економске оправданости, али и краћег времена путовања у односу на
индивидуални превоз, што се може постићи давањем приоритета јавном превозу, како на
раскрсницама тако и дуж саобраћајница. [5,10,2]
2. ПРЕГЛЕД СТРАТЕГИЈА ДАВАЊА ПРИОРИТЕТА ВОЗИЛИМА ЈАВНОГ ПЕВОЗА
Приоритет за возила јавног превоза се односи на посебан систем мера, активности и
технологија помоћу којих се возилима овог вида превоза, а тиме и путницима осигурава
повлашћени третман у односу на остале учеснике у саобраћају. Постоји више различитих
начина којима се даје приоритет возилима јавног превоза, при чему се углавном подразумева
изградња посебне инфраструктуре или резервисање површина за возила јавног превоза и/или
успостављање приоритета на карактеристичним (критичним) тачкама углавном кроз
светлосне сигнале или коришћењем технологија најаве возила. Најчешће коришћена
класификација мера којима се обезбеђује приоритет јавном превозу обухвата
инфраструктурне, административне и управљачке мере. [8]
2.1 Инфраструктурне мере
Инфраструктурне мере обухватају захвате на саобраћајној инфраструктури којима се путем
различитих грађевинских интервенција на саобраћајницама резервишу одређене површине за
возила јавног превоза и тиме обезбеђују тзв. физички приоритети. Реализација оваквих мера
је у тесној вези са просторним могућностима које пружа инфраструктура, због чега се њихова
примена додатно отежава у градским срединама у којима су захтеви за простором највећи.
Неке од најчешће коришћених инфраструктурних мера (слика 1) подразумевају: увођење
саобраћајних трака резервисаних за возила јавног превоза, изградња физички издвојене
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инфраструктуре за возила јавног превоза, проширење коловоза и извођење посебних прилаза,
релокација стајалишта, продужетак тротоара на стајалишту за возила јавног превоза, уређење
критичних делова саобраћајне инфраструктуре како би се омогућио несметан пролаз возила
јавног превоза, одржавање исте и др. [1,7]

Слика 1. Примери инфраструктурних мера
Извор: [6]

2.2 Административне мере
Административне мере произлазе из одредби појединих чланова законских аката и прописа
везаних за јавни превоз путника, односно представљају скуп законских смерница које одређују
правила у функционисању јавног превоза и на тај начин му обезбеђују приоритет на одређеним
местима у саобраћајном систему. Оваквим мерама одређује се понашање свих учесника у
саобраћају, при чему јавни превоз може бити изузет из општих законских прописа или му се
могу доделити посебни режими кретања. Административне мере укључују: забране
коришћења саобраћајних трака свим учесницима сем возилима јавног превоза, дефинисање
временских периода када саобраћајну траку искључиво користе возила јавног превоза, забране
заустављања и паркирања у зонама трасе јавног превоза, обавезе поштовања првенства
пролаза возила јавног превоза приликом укључења са стајалишта и приликом проласка кроз
раскрсницу, забране скретања у одређеним смеровима за остале учеснике, као и изузећа за
возила јавног превоза, дозвољена коришћења једносмерних саобраћајница или једног смера у
оквиру двосмерних саобраћајница возилима јавног превоза и сл. [4,1]
2.3 Управљачке мере
Управљачке мере своју примену налазе на раскрсницама опремљеним светлосном
сигнализацијом, где без извођења скупих и временски дугих грађевинских захвата, уз помоћ
постављених сензора и измене елемената сигналног плана на основу управљачког алгоритма
осигуравају приоритет јавном превозу. На тај начин се у зависности од најаве и процењеног
времена доласка возила на раскрсницу, рад светлосних сигнала прилагођава захтевима јавног
превоза додељујући им зелени сигнални појам када год је то могуће. За давање приоритета
овим возилима на раскрсницама примењују се бројне управљачке технике измене рада
светлосних сигнала, које се притом могу груписати према различитим критеријумима,
међутим најчешћа подела подразумева пасивне, активне и адаптивне стратегије доделе
приоритета.
Пасивне стратегије доделе приоритета користе претходно обављене анализе карактеристика
саобраћајног тока и захтеве јавног превоза, као улазне параметре за измене сигналних планова.
Тако се на основу историјских података који указују на трендове понашања саобраћајног тока
предвиђа долазак возила јавног превоза на раскрсницу, те изменом редоследа појединих фаза
или смањењем циклуса омогућује њихов пролазак уз минимално време чекања. Неки од
најчешће коришћених пасивних приоритета су: корекција зеленог светла, раздвајање фаза,
смањење трајања циклуса, координација реда вожње и прескакање реда чекања.
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Активне стратегије доделе приоритета најчешће су коришћене стратегије управљања на
семафорисаним раскрсницама, јер се више прилагођавају неравномерностима саобраћаја у
реалном времену, за разлику од пасивних стратегија. Да би се овакве стратегије
имплементирале, потребан је систем детекције возила јавног превоза (слика 2), након чега се
сигнал шаље управљачком уређају који у зависности од тренутка доласка возила прилагођава
план рада сигнала активирањем неке од техника приоритета. У најчешће коришћене технике
активног приоритета могу се сврстати: продужетак трајања зеленог сигнала, скраћење црвеног
и ранији почетак зеленог сигнала, додатна фаза за возила јавног превоза, селективна стратегија
и ротација фаза.

Слика 2. Детекција возила јавног превоза
Извор: [9]

Адаптивне стратегије доделе приоритета представљају највиши ниво стратегијског
управљања семафорисаним раскрсницама, где уз пружање приоритета возилима јавног
превоза настоје одржати укупни ниво услуге на раскрсници и смањити негативне утицаје на
остале учеснике. Користе се подаци добијени детекцијом у реалном времену, док се одлука о
додели приоритета, односно измени сигналног плана и трајању поједине фазе или циклуса
темељи се на тежинским факторима и веома сложеним алгоритмима. Дакле, алгоритми за
управљање светлосним сигналима дају приоритет уз истовремено разматрање утицаја на
остала возила, правећи баланс између временских губитака јавног превоза и осталих учесника
у саобраћају. [1,3]
3. ПРИМЕНA СТРАТЕГИЈЕ ДАВАЊА ПРИОРИТЕТА ВОЗИЛИМА ЈАВНОГ
ПРЕВОЗА
У овом раду представљен је пример примене стратегије давања приоритета возилима јавног
превоза на раскрсници Булевар Михајла Пупина – Алексиначких рудара, где би кроз
имплементацију управљачких мера овом виду превоза био осигуран приоритет. Раскрсница
(слика 3) је смештена на територији општине Нови Београд, где главни правац представља
Булевар Михајла Пупина који се својим северним делом пружа ка Земуну, односно јужним до
Бранковог моста, чинећи повезницу са старом Београдском страном и представљајући једну
од најпрометнијих саобраћајница у овом делу града, а споредни правац Алексиначких рудара
која се ка источној страни простире до Булевара Николе Тесле, односно Земунског кеја. У
непосредној близини раскрснице налазе се су бројни трговачки, образовни, културни и
стамбени објекти који самим тим привлаче велики број кретања.
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Слика 3. Раскрсница Булевар Михајла Пупина – Алексиначких рудара
У оба смера главног правца саобраћајне траке које су смештене уз ивицу коловоза резервисане
су за кретање возила јавног превоза током читавог дана, а након раскрснице у смеру Земун Нови Београд смештено је стајалиште јавног превоза које опслужује 15 линија. Саобраћај на
поменутој раскрсници регулисан је светлосном сигнализацијом која функционише у фиксном
режиму рада и то кроз три стања сигналног плана.
3.1 Предлог стратегије давања приоритета возилима јавног превоза
За осигурање приоритета возилима јавног превоза на предметној раскрсници предложене су
две технике активних стратегија давања приоритета и то продужење трајања зеленог сигнала,
као и скраћење трајања црвеног и ранији почетак зеленог сигнала. У овом случају активни
приоритет био би примењен само у смеру Земун - Нови Београд, где би на прилазу раскрснице
у траци за возила јавног превоза (4.1) као и у осталим тракама на главном правцу (2.2, 2.3, 4.2,
4.3) на удаљености од 25 m од линије заустављања био постављен детектор у облику
индуктивне петље уграђене у коловоз. На тај начин би у случају детекције возила јавног
превоза, сигнал био послат управљачком уређају који би у зависности од тренутка доласка
возила на раскрсницу изменама у сигналном плану на основу неке од поменутих техника
обезбедио зелени сигнални појам, а тиме и приоритет овим возилима.
Техника 1: Продужење трајања зеленог сигнала
Уколико би се возило јавног превоза појавило на раскрсници, односно најавило на детектору
у тренутку трајања зеленог сигналног појма за фазу у којој се опслужује, та фаза би се по
потреби продужила како би поменуто возило несметано прошло раскрсницу без чекања,
односно како не би наступила следећа фаза и црвени сигнални појам. На наредној слици (слика
4) графички је приказана ова техника, при чему се у фази 1 опслужују возила јавног превоза,
а у фази 2 остали токови.
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Слика 4. Графички приказ технике продужења трајања зеленог сигнала
Извор: [1]

Техника 2: Скраћење трајања црвеног и ранији почетак зеленог сигнала
Уколико би се возило јавног превоза појавило на раскрсници за време трајања црвеног
сигнала, уз помоћ ове технике скратио би се зелени сигнални појам другој фази која је у току,
односно раније би се упалио зелени сигнални појам за фазу у којој се оно опслужује. На слици
(слика 5) графички је приказана техника скраћења црвеног и ранијег почетка зеленог
сигнала.[1]

Слика 5. Графички приказ технике скраћења црвеног и ранијег почетка зеленог сигнала
Извор: [1]

Примена предложене стратегије не би била могућа без израде алгоритма детекторског
управљања који је саставни део управљачког уређаја и у коме су дефинисани параметри,
односно команде и услови промене елемената рада светлосних сигнала. Његово
функционисање одвијало би се по принципу контроле и измене детекторског плана стања (који
би у овом случају био исти као и у фиксном режиму) (слика 6) у зависности од логичких
услова и временских компоненти система, по итеративном приступу. [11]

Слика 6. Детекторски план стања
У овом примеру, алгоритам детекторског управљања (слика 7) прво би проверавао исправност
системских компоненти, а након тога које је стање од могућа три тренутно актуелно. Стање 1
(S1 ) имало би фиксно трајање и одвијало би се до испуњења зеленог за наведено стање (ZS1 ),
након чијег истека би се прешло у стање 2. У стању 2 (S2 ) прво би се задовољило минимално
min
зелено време (ZS2
), након чега би се вршила провера да ли постоји најава на детекторима за
јавни превоз или остала возила и у зависности од тога продужавало зелено како би се
опслужили или прелазило у стање 3 уколико нема најаве. Зелено време би се продужавало до
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max1
истека максималних зелених времена за јавни превоз и остала возила у стању 2 (ZS2
и
max2
ZS2
). По истом принципу би се одвијало и стање 3 (S3 ), са разликом што би се у случају
детекције одмах прелазило у стање 1, док би се без детекције одређене категорије возила
max1
max2
зелено продужавало до максималних вредности (ZS3
и ZS3
), а након тога прелазило у
стање 1.

Слика 7. Алгоритам детекторског управљања
Минималне и максималне вредности зеленог се дефинишу како би се осигурало да ће поједини
возачки и пешачки токови бити у одређеној мери опслужени, односно како би се смањили
утицаји на остале токове који се опслужују у другим стањима. Утврђују се на основу величине
саобраћајног оптерећења, времена потребног да пешаци пређу саобраћајницу и на основу
вредности стварних зелених времена. Минимално зелено време у стању 2 износило би 12
секунди, док би у стању 3 износило 8 секунди. Када је реч о максималном зеленом времену, у
стању 2 би за све категорије возила износило 40 секунди, а за возила јавног превоза 45 секунди,
док бу у стању 3 његове вредности достизале 15 секунди за возила јавног превоза и 23 секунде
за све категорије возила. Прелазно стање би за прелазак из стања 1 у стање 2 износило 6
секунди, из стања 2 у стање 3 9 секунди, док би за прелазак из стања 3 у стање 1 износило 8
секунди.
3.2 Очекивани ефекти примене стратегије давања приоритета возилима јавног превоза
Давање приоритета возилима јавног превоза на раскрсницама једна је од основних компоненти
развоја транспортних система у градовима, захваљујући вишеструким добицима и врло
кратком периоду поврата инвестиција. На основу искуства у имплементацији и коришћењу
система приоритета у различитим светским градовима, правилном применом предложеног
решења на предметној раскрсници могу се очекивати ефекти попут смањења задржавања
јавног превоза на раскрсници, самим тим и повећања брзине путовања, смањења укупног
времена путовања (5% - 25%) и смањења одступања од реда вожње (10% - 35%). Тиме би се
олакшало функционисање јавног превоза и последично повећала његова атрактивност, те се
створили услови за повећање његовог коришћења, односно смањења загушења у градским
подручјима. Конкретни добици/уштеде у сваком случају би зависили од карактеристика и
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специфичности посматраног транспортног система, система за управљање саобраћајем и
нивоа имплементације мера, међутим све ове ефекте пожељно је узети у обзир приликом
процене потреба за давањем приоритета возилима јавног превоза. [9,6]
4. ЗАКЉУЧАК
Једно од могућих решења за побољшање функционисања и подизање квалитета јавног превоза
лежи у давању приоритета возилима овог вида превоза, којима би се посебним системом мера
осигурао повлашћени третман у односу на остале учеснике у саобраћају. У раду су примену
нашле активне стратегије доделе приоритета, чијом би се имплементацијом на предметној
семафоризованој раскрсници уз помоћ постављених сензора и измене елемената сигналног
плана на основу управљачког алгоритма обезбедио зелени сигнални појам овим возилима,
када год је то могуће. Тиме би се смањило време задржавања јавног превоза на раскрсници као
и укупно време путовања, те створили услови за повећање његовог коришћења, које скоро сви
стручњаци у области саобраћаја и транспорта прихватају као кључно за ублажавање и
превазилажење проблема загушења, једног од највећих и најраспрострањенијих проблема
саобраћаја у готово свим великим градовима.
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OPTIMIZACIJA RADA SVETLOSNIH SIGNALA
ZASNOVANA NA EKOLOŠKOM POKAZATELJU
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Nemanja Dobrota2, University of Pittsburgh – Department of Civil and Environmental Engineering
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Apstrakt: U ovom radu prikazana je optimizacija svetlosnih signala u fiksnom vremenu rada na
koridoru, bazirana na modifikovanoj Robertsonovoj kriterijumskoj funkciji. Modifikacija se sastoji u
tome što K faktor nije konstantan, već uzima vrednosti u zavisnosti od strukture saobraćajnih zahteva
i geometrije raskrsnica. K faktor predstavlja ekološki ekvivalent koji zaustavljena vozila na prilazima
raskrsnica “kažnjava” preko vremenskih gubitaka vozila. Kao alat za optimizaciju korišćen je softver
TRANSYT-7F (T7F), u čijoj osnovi se nalaze genetski algoritmi. Predloženi pristup je testiran na
realnom koridoru u Kragujevcu. Uz pomoć simulacionog softvera Vissim, signalni planovi dobijeni
iz softvera T7F upoređeni su sa signalnim planovima sa terena. Simulacioni model u softveru Vissim
kalibrisan je pomoću vremena putovanja između raskrsnica i vrednosti saobraćajnih zahteva, a tako
da oslikava realno stanje na terenu. Rezultati pokazuju potencijal za praktičnu primenu predloženog
pristupa optimizaciji rada svetlosnih signala.
Ključne reči: signalisana raskrsnica, ekologija, TRANSYT-7F, mikrosimulacija.

TRAFFIC SIGNAL OPTIMIZATION BASED ON ECOLOGY PERFORMANCE
INDEX
Abstract: In this paper, we perform an ecology-based approach of optimizing traffic signal settings
on streets corridor, in the case of fixed-time control. A modified Robertson’s performance index is
used as the criteria for optimization. The modification means that the K factor is not constant, but
depends on the structure of traffic demands and the geometry of intersections. K factor represents an
ecology equivalent of delays due to stops. Software TRANSYT-7F (T7F), which takes genetic
algorithms for optimizations, is used as a tool for obtaining the signal plans. The proposed model is
tested on the field-real-like corridor in the City of Kragujevac. The geometry of the subject network
has been inserted into the Vissim model, calibrated by travel times between intersections and traffic
demands. The Vissim has been used as the tool for the evaluation of the proposed T7F and field signal
plans. Results show the potential of the proposed optimization approach for practical
implementation.
Keywords: signalized intersections, ecology, TRANSYT-7F, microsimulation.

a.jovanovic@kg.ac.rs
ned47@pitt.edu
3
stevanovic@pitt.edu
1
2

415

1. UVOD
Saobraćajna zagušenja postala su svakodnevnica u gotovo svim većim gradovima sveta. Domaća
praksa nam pokazuje da zagušenja ne zaobilaze ni manje gradove. Prema navodima Svetske
Zdravstvene Organizacije saobraćaj je značajan činilac u globalnom zagađenju vazduha [1]. Prema
nekim procenama [2] teški teretni saobraćaj učestvuje u saobraćajnom toku sa 11 %, a u ukupnom
zagađenju vazduha koje prouzrokuje saobraćaj doprinosi sa 71 %. Veća potrošnja goriva u urbanim
sredinama se vezuje za vožnju na zagušenoj mreži, koju karakterišu česta zaustavljanja i promene
brzina vozila [3].
Ove činjenice navele su istraživače da se posvete problemima upravljanja svetlosnim signalima sa
aspekta potrošnje goriva i emisije štetnih gasova. Tako, Robertson 1969 [4] predlaže jedan od prvih
pristupa koji tokom optimizacije signalnih planova u obzir uzima i broj zaustavljanja na signalisanim
raskrsnicama. U poslednjih nekoliko decenija razvijane su razne strategije za smanjenje potrošnje
goriva i emisije štetnih gasova u urbanim sredinama. Neke od njih su zasnovane na: upravljanju
brzinama [5,6], eko-vožnji [7,8], ekološkoj raspodeli saobraćaja na mreži [9] i razvoju signalnih
planova zasnovanih na ekološkom kriterijumu [10,3].
Stathopoulos i Noland [11] su evaluirali signalne planove dobijene iz optimizacionog softvera
TRANSYT 9 koristeći mikrosimulacioni model PTV Vistro i emisioni model CMEM. Pokazano je
da optimizacija pomaka zelenog vremena na uličnoj mreži smanjuje potrošnju goriva i emisije. Kun
i Lei [12] su ručno podešavali vrednosti pomaka zelenog vremena da ilustruju promene u potrošnji
goriva i emisiji dobijene pomoću integracije miksrosimulacionog softvera PTV Vissim i emisionog
modela CMEM. Osorio i Nanduri [13] su predložili nov metamodel za optimizaciju signalnih planova
zasnovanu na ekološkim pokazateljima (CO2 i NOX) integracijom makroskopskih modela
saobraćajnog toka i mikroskopskih modela emisije. Predloženi model optimizuje raspodelu zelenog
vremena, dok vrednosti ciklusa i pomaka zelenog vremena ostaju fiksne. Chen i Yuan [14] su koristili
integrisan model za generisanje signalnih planova koji smanjuju emisije. Predloženi model, zasnovan
na optimizaciji pomoću genetskih algoritama, pokazao je mogućnosti svoje primene na dve
koordinisane raskrsnice u Kini.
Najnoviji pokušaji su usmereni ka razvoju preciznijih analitičkih modela za procenu potrošnje goriva
i emisije štetnih gasova na signalisanim raskrsnicama. Na primer, razvoj makroskopskih emisionih
modela koji se baziraju na trajektorijama vozila može se naći u radu autora Hadi et al. [15]. U radu
[16] može se naći kalibrisan Websterov model za potrošnju goriva i emisiju. Nekoliko pristupa za
kalibraciju K faktora (vrednost prosečnog zaustavljanja pretvorena u prosečne vremenske gubitke),
baziranih na CMEM modelu, moguće je naći u radovima [17,18]. Predloženi pristupi u obzir uzimaju
evaluaciju po potrošnji goriva i emisiji.
U ovom istraživanju cilj je optimizacija signalnih planova, tako da se u obzir uzme potrošnja goriva
i emisije, preko modifikovanog Robertsonovog indeksa performansi. Metod optimizacije je poznata
metaheuristika zasnovana na prirodnim procesima evolucije: Genetski algoritmi. Detaljnije,
predložena studija razvija optimizaciju signalnih planova na linijskoj koordinaciji koristeći K faktore,
posebno proračunate za svaki saobraćajni zahtev na raskrsnicama. Metodologija za proračun K
faktora bazira se na već pomenutim studijama [17,18]. Dodatno, predložena metodologija je testirana
na realnom koridoru, koji je deo ulične mreže grada Kragujevca.
Rad je organizovan sledeći način: Posle uvodnih razmatranja i pregleda osnove literature u Poglavlju
1., predložena metodologija je prikazana u Poglavlju 2. Eksperimentalni rezultati studije prikazani su
u poglavlju 3. Poglavlje 4. je posvećeno zaključnim razmatranjima, kao i pravcima za buduća
istraživanja.
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2. METODOLOGIJA
Pre svega, neka je sa I označen skup svih raskrsnica na koridoru, kao I = {1,2,… i}, gde je i ukupan
broj raskrsnica. Slično, neka je sa M označen skup svih kretanja na koridoru, kao M = {1,2,… m},
gde je m ukupan broj svih kretanja na koridoru. Pod kretanjima se podrazumevaju različiti pravci
usmerenja vozila (pravo, levo, desno) sa svakog prilaza na svakoj raskrsnici koridora.
Metodologija korišćena u ovom radu može se podeliti na tri faze: Kalibracija, optimizacija i
evaluacija. Detaljni koraci za svaku od ovih faza prikazani su na slici 1.

Slika 1. Faze predložene metodologije
Faza I: Na početku, u Vissim su uneti saobraćajni zahtevi za sva kretanja koja “napajaju” raskrsnice.
Dalje, primenili smo saobraćajni model koji podrazumeva proporcionalnu distribuciju saobraćaja
baziranu na brojanju vozila sa terena. Više detalja oko primenjenog saobraćajnog modela moguće je
naći u radu [19]. Detaljnija analiza oko kalibracije modela biće prikazana u Poglavlju 3., koje je
posvećeno numeričkom primeru.
Faza II: Jedna od najbitnijih komponenti naše metodologije, koja doprinosi njenoj originalnosti, je
proračun K faktora za svako m-to kretanje (Km). Neka je sa V označen skup svih kategorija vozila
koja se javljaju na predmetnim raskrsnicama, kao V = {1,2,… v}, gde je v ukupan broj svih kategorija
vozila. Ovaj faktor smo dobili uzimajući u obzir važne elemente od kojih on zavisi, a koristeći studiju
iz već pomenutog rada [18]. K faktor za svako m-to kretanje se računa kao:
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V

K m =  pvm  K vm

(1)

v =1

gde su:
pvm – procenat v-te kategorije vozila u m-tom kretanju,
Kvm – K za v-tu kategoriju vozila u m-tom kretanju [18].
Matematička formulacija problema je data u podpoglavlju 2.1., dok je nešto detaljnije objašnjenje
oko primene softvera TRANSYT-7F, odnosno GA, dato u podpoglavlju 3.2.
Faza III: Mikrosimulacioni softver Vissim je iskorišćen kao alat za evaluaciju signalnih planova
dobijenih sa terena i pomoću optimizacionog softvera TRANSYT-7F. Evaluacioni parametri dobijeni
iz simulacije su prosečni vremenski gubici i brojevi zaustavljanja za sva kretanja na predmetnim
raskrsnicama.
2.1. Matematička formulacija problema
Prosečni vremenski gubici dm, za m-to kretanje, računaju se kao [20]:
d m = d1m  (PFm ) + d 2 m

(2)

gde su:
d1m – uniformni vremenski gubici za m-to kretanje [s/voz] [20],
d2m – dodatni vremenski gubici za m-to kretanje [s/voz] [20],
PFm – faktor progresije za m-to kretanje,
Matematički model za proračun PF nije uvek jednostavan. Pored pomaka zelenog vremena, potrebno
je i druge promenljive uzeti u razmatranje, kao što su: saobraćajni zahtevi koordinisanih kretanja,
dužina ciklusa, raspodela zelenog vremena po fazama, i ostali. U ovom radu, model za proračun
faktora progresije PF preuzet je iz rada [21]. Proračun prosečnih zaustavljanja m-tih kretanja, koja su
deo koordinacije (Sm coor), jednaka su [22]:

S m coor
S m coor =

 d
1 − Pm  1 + am
gm

=
1 − Pm  X m



 , if: d  (1 − P )  g  X
am
m
m
m

(1 − Pm )  (rm − d am )
, if: d am  (1 − Pm )  g m  X m
rm − (1 − Pm )  g m  X m

(3)
(4)

gde su:
gm – zeleno m-tog kretanja [s],
Xm – stepen zasićenja za m-to kretanje,
Pm – udeo vozila u m-tom kretanju koje nailazi tokom zeleno vremena [21].
r – crveno vreme za m-to kretanje [s],
dam – vremenski gubici usled usporenja i ubrzanja za m-to kretanje [s], koje se računa kao [22]:
1 1
d am = 0,5  (1,47  S Rm )   + 
(5)
 ra rd 
gde su:
SRm – brzina [m/s] m-tog kretanja,
ra – ubrzanje [m/s2], obično: 1,07,
rd – usporenje [m/s2], obično: 1,22.
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Neka je sa C označen ciklus [s]. Proračun prosečnih zaustavljanja za m-ta kretanja, koja nisu deo
koordinacije (Sm uncoor), računaju se na sledeći način [20]:
S m uncoor = 0,9 

s m  (C − g m )
C  (s m − q m )

(6)

gde je qm saobraćajni zahtev m-tog kretanja [veh/h], a sm zasićeni tok m-tog kretanja [veh/h].
Ekološki pokazatelj za i-tu raskrsnicu (EcoPI) se računa kao:
M

EcoPI i =  mi 

 q  (d
m =1

m

m

M

q
m =1

gde je: 𝛼𝑚𝑖 = {

1
0

+ Km  Sm )

i u I

,

(7)

m

ako 𝑚-to kretanje pripada 𝑖-toj raskrsnici
u suprotnom

Neka je sa F označen skup svih faza, kao F = {1,2,… f}, gde je f ukupan broj faza. Tada, naša
matematička formulacija problema ima sledeći oblik:
I

min  EcoPI i

(8)

Cmin  C  Cmax

(9)

i =1

pod ograničenjima:

 f u Fi ,

g f min  g f  g f max

g

(10)

iu I

(11)

0   ij , ji  C

 i, j u I

(12)

 ij +  ji = ni  C

 i, j u I

(13)

f Fi

f

= C − Li

iu I

ni je celobrojno

(14)

gde su:
Cmin – minimalna vrednost promenljive C,
Cmax – maksimalna vrednost promenljive C,
gfmin – minimalna vrednost promenljive gf,
gfmax – maksimalna vrednost promenljive gf,
Li – izgubljeno vreme tokom ciklusa na i-toj raskrsnici,
θij – pomak zelenog vremena između raskrsnice i i raskrsnice j.
Funkcija cilja (8) predstavlja EcoPI svih kretanja na svim raskrsnicama. Ograničenje (9) definiše
interval u kom se mogu naći vrednosti ciklusa. Ograničenje (10) definiše interval u kom se mogu naći
vrednosti zelenih vremena faza. Odnos između vrednosti ciklusa, zelenih vremena faza i izgubljenog
vremena tokom ciklusa definisan je ograničenjem (11). Ograničenje (12) definiše vrednosti pomaka
zelenog vremena. Uslov koji definiše postavku koordinacije između dve raskrsnice definisan je
ograničenjem (13). Celobrojna promenljiva n je određena ograničenjem (14).
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2.2. TRANSYT-7F optimizacija
U ovom radu, kao optimizacioni alat, primenjen je široko korišćen softver TRANSYT-7F. Ideja je da
se signalni planovi dobijeni sa terena porede sa signalnim planovima koje predloži TRANSYT-7F.
Pretpostavka je da su signalni planovi sa terena (koji su trenutno u upotrebi) već optimizovani na neki
način. Treba napomenuti da su isti saobraćajni zahtevi, kao i ostali ulazni podaci, isti oni koji su
upotrebljeni za dobijanje signalnih planova sa terena.
Sa obzirom na prirodu problema koji rešavamo, iskoristili smo TRANSYT-7F Indeks Performansi:
“Excess Fuel Consumption“, koji je orijentisan prema linkovima. Pretpostavimo da je sa i označen
indeks linka, kojih ima ukupno N. Tada, kriterijumska funkcija ima sledeći oblik [23]:
N

PI =  wdi  d i + K i  wBi  si

(15)

i =1

gde su wxi težinski faktori za vremenske gubitke (di) i brojeve zaustavljanja (si) na i-tom linku.
Parametri genetskih algoritama, koji su korišćeni u optimizaciji, su sledeći: Verovatnoća ukrštanja –
30%; Verovatnoća mutacije – 1%; Prag konvergencije – 0,01%; Maksimalan broj generacija – 20;
Veličina populacije – 20; Elitistički metod je primenjen.
3. NUMERIČKI PRIMER
Testirali smo našu metodologiju na tri realne koordinisane raskrsnice u Kragujevcu. JKP Šumadija
obezbedilo nam je podatke o brojanju saobraćaja, zasićenim tokovima i signalnim planovima sa
terena. Na slici 2. prikazane su predmetne raskrsnice sa odgovarajućim planovima faza.

Slika 2. Analizirane raskrsnice sa planovima faza
Rezultati optimizacije pomoću softvera TRANSYT-7F (T7F) prikazani su u Tabeli 1 kao: C; g1,
g2,…, gf. Na primer, rešenje: 90; 20,22,30 predstavlja slučaj gde je ciklus 90 sekundi. Raskrsnicom
se upravlja sa tri faze, gde je raspodela zelenog po fazama: 20 sekundi, 22 sekunde i 30 sekundi,
respektivno. Prikazani su i pomaci zelenog vremena (PZV) dobijeni optimizacijom, dok na terenu
ove tri raskrsnice rade pod posebnim ciklusima.

Teren
T7F
PZV

Tabela 1. Rezultati optimizacije
R1
R2
R3
65; 29,25
85; 42,31
85; 36,15,24
63; 27,35
63; 25,26
63; 22,11,20
θ1-2 = 44 s; θ2-1 = 19 s; θ2-3 = 31 s; θ3-2 = 32 s
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Posle toga, uneli smo optimizovane signalne planove i signalne planove sa terena u kalibrisan Vissim
model kako bismo dobili prosečne vrednosti vremenskih gubitaka vozila i prosečnih brojeva
zaustavljanja na sve tri raskrsnice. Tako dobijene podatke smo iskoristili da bi generisali glavni
ekološki kriterijum: EcoPI. Tokom simulacije, koja je trajala 1 h, koristili smo 42 “seed_a”. Analiza
sa različitim brojem “seed_ova” nije dala poboljšanja. “Warm-up” vreme je podešeno na 500 sekundi.
Na narednoj Slici 3. prikazani su rezultati evaluacije, zajedno sa njihovom grafičkom interpretacijom.
Vremenski gubici vozila

20
15
10
5
0

Teren
T7F

R1
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Slika 3. Rezultati optimizacije
Rezultati sa Slike 3. pokazuju da prosečni vremenski gubici dobijeni sa terena i pomoću softvera T7F
iznose 18,73 s/voz i 16,13 s/voz, respektivno. Prema tome, signalni planovi bazirani na softveru T7F
dali su smanjenje od 13.88 % u poređenju sa onima sa terena. Dalje, prosečni brojevi zaustavljanja
dobijeni sa terena i pomoću softvera T7F iznose 0,72 i 0,68, respektivno. Prema tome, signalni
planovi bazirani na softveru T7F dali su smanjenje od 5,55 % u poređenju sa onima sa terena. Na slici
4. prikazane su vrednosti ekološkog kriterijuma optimizacije.

Slika 4. EcoPI vrednosti dobijene simulacijom
Rezultati sa Slike 4. pokazuju da EcoPI vrednosti dobijeni sa terena i pomoću softvera T7F iznose
233,99 i 222,23, respektivno. Prema tome, signalni planovi bazirani na softveru T7F dali su smanjenje
od 5,02 % u poređenju sa onima sa terena.
4. ZAKLJUČAK
U ovom radu izvršili smo evaluaciju signalnih planova pomoću mikrosimulacionog alata: Vissim.
Poznat softver, baziran na genetskim algoritmima: TRANSYT-7F, je iskorišćen za optimizaciju.
Glavni cilj je bio da pomoću različitih vrednost K faktora utičemo na smanjenje ekološkog parametra.
Rezultati su pokazali mogućnosti praktične primene predložene metodologije, koju smo testirali na
realnim raskrsnicama grada Kragujevca.
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Buduća istraživanja bi mogla biti usmerena na upotrebu genetskih algoritama u optimizaciji
ekološkog parametra na prezasićenim raskrsnicama. Takođe, bilo bi interesantno primeniti postojeću
metodologiju na kompleksnijim planovima faza, kao što su oni sa preklapanjem saobraćajnih tokova.
Na kraju, različiti K faktori bi mogli biti osnov i za razvoj strategije za upravljanje raskrsnicama u
realnom vremenu sa ciljem smanjenja potrošnje goriva i emisije štetnih gasova.
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VIŠEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA PARAMETARA RADA
SVETLOSNIH SIGNALA NA IZOLOVANOJ RASKRSNICI
Anica Kocić Stojanović1, Tehnička škola Smederevo

Apstrakt: Konstantan porast stepena motorizacije doprineo je da se gradovi suočavaju sa
pogoršanjem kvaliteta života usled zagušenja u saobraćaju i zagađenja životne sredine. Primena
svetlosnih signala na raskrsnicama doprinosi efikasnijem i bezbednijem opsluživanju saobraćajnih
tokova. Međutim, tradicionalne metode optimizacije parametara rada svetlosnih signala najčešće
teže redukciji vremenskih gubitaka, zanemarujući mogućnost minimiziranja drugih negativnih
posledica saobraćaja. Pri tome, fokus je na vremenskim gubicima vozila, uprkos tome što se
poslednjih godina favorizuju nemotorizovani načini kretanja. U skladu sa tim, sistemi upravljanja
saobraćajem su pred izazovom da obezbede optimalno opsluživanje svih tokova na raskrsnici, ali da
ne zanemare minimiziranje negativnih efekata na okruženje. U ovom radu je predložena
višekriterijumska optimizacija parametara rada signala, čiji je jedan cilj minimiziranje ukupne
potrošnje goriva, s obzirom na sve veću potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova. Drugim ciljem se
teži minimiziranju vremenskih gubitaka pešaka kako bi se poboljšao nivo usluge nemotorizovanih
tokova, dok je treći cilj minimiziranje dužine redova vozila da bi se izbegla mogućnost blokiranja
susednih saobraćajnih traka. Predložena višekriterijumska optimizacija je primenjena na realnim
podacima prikupljenim u vršnom i vanvršnom periodu na izolovanoj raskrsnici.
Ključne reči: signalisana raskrsnica, upravljanje saobraćajem, potrošnja goriva, pešaci,
višekriterijumska optimizacija.

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF TRAFFIC SIGNALS
AT ISOLATED URBAN INTERSECTION
Abstract: Traffic signals at intersections contribute to safer and more efficient traffic flows operation.
However, the constant increase in the degree of motorization contributes to the life quality
deteriorating in the cities due to traffic congestion and environmental pollution. Traditional signal
timing optimization methods usually tend to minimize delays, neglecting the possibility of reducing
other negative effects of traffic. Thereby, the focus is on vehicle delays, despite the favoritism of the
non-motorized flows in the past years. So, traffic management systems are challenging to enable
optimal operations of all flows at intersections and not to neglect to minimize negative effects on the
environment. This paper proposes multi-objective traffic signal optimization, whereby one objective
is minimizing the fuel consumption, considering the increasing fuel consumption and pollutant
emission. The second objective is to minimize pedestrian delay to improve the level of service for nonmotorized flows, while the third objective is to minimize the queue length to avoid nearby lane
blockage. The proposed multi-objective optimization is applied to real data collected at the
intersection in Belgrade during the peak and off-peak hours.
Keywords: signalized intersection, traffic management, fuel consumption, pedestrians, multiobjective optimization.
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1. UVOD
Postojećim metodama se optimizacija parametara rada svetlosnih signala sprovodi samo sa jednim
ciljem. Najčešći cilj optimizacije je minimiziranje vremenskih gubitaka vozačkih tokova. Međutim,
optimizacija parametara rada signala zasnovana samo na vozačkim tokovima doprinosi povećanju
vremenskih gubitaka nemotorizovanih tokova. Dakle, potrebno je razmatrati dva cilja, tj.
minimiziranje vremenskih gubitaka i vozila i pešaka [17, 28, 31, 32]. Sa druge strane, brojna
istraživanja su dokazala uticaj signalisanih raskrsnica na dodatno povećanje potrošnje goriva ili
emisije štetnih materija [2, 5, 6, 10, 11, 18, 20, 22, 24]. Iako je povećanje negativnih uticaja na
okruženje usko povezano sa vremenskim gubicima vozila, zabeležen je uticaj i broja zaustavljanja
vozila. Minimiziranje vremenskih gubitaka ili broja zaustavljanja, neće nužno doprineti i
minimiziranju potrošnje goriva [26]. Sa tog aspekta, najbolje opslužen saobraćajni tok je onaj sa
najmanjim brojem zaustavljanja, najkraćim vremenskim gubicima i umerenim brzinama tokom
putovanja [4]. U skladu sa tim, jedan od kriterijuma optimizacije treba biti minimiziranje potrošnje
goriva ili emisije štetnih materija. Pokazalo se da optimizacija parametara rada svetlosnih signala, sa
jednim od ciljeva vezanim za zaštitu životne sredine, doprinosi smanjenju potrošnje goriva i emisije
štetnih materija [3, 13, 14,15, 16, 19, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 36].
Dakle, tradicionalnim metodama optimizacije se razmatra aspekat efikasnijeg opsluživanja vozačkih
tokova, dok su zanemareni pešački tokovi i aspekti bezbednosti ili negativnog uticaja saobraćaja na
okruženje. U skladu sa navedenim, u ovom radu je predložena višekriterijumska optimizacija
parametara rada svetlosnih signala sa osnovnim ciljevima da se minimiziraju vremenski gubici pešaka
i potrošnja goriva. Na ovaj način nisu zanemareni ni vremenski gubici i broj zaustavljanja, obzirom
da potrošnja goriva definisana kao funkcija ovih parametara. Ipak, uključen je i cilj minimiziranja
dužine redova, imajući na umu činjenicu da je u gradovima čest problem blokiranja bliskih raskrsnica
ili susednih traka. Ova optimizacija je rešena primenom genetskog algoritma.
2. POSTAVKA PROBLEMA
U ovom radu je predložena višekriterijumska optimizacija parametara rada svetlosnih signala sa tri
cilja optimizacije. S obzirom na to da je aspekt zaštite životne sredine u upravljanju saobraćajem
često zanemaren, prvim ciljem se teži minimiziranju potrošnje goriva koja je prouzrokovana radom
svetlosnih signala. Drugi cilj je redukovanje vremenskih gubitaka pešaka, imajuću u vidu da su
pešački tokovi zanemareni tradicionalnim metodama optimizacije. Na ovaj način se poboljšava nivo
usluge nemotorizovanih tokova koje je potrebno favorizovati kao održive načine kretanja. Treći cilj
predložene optimizacije je minimiziranje dužina redova. Naime, činjenica je da na pojedinim
raskrsnicama postoji problem kratkih saobraćajnih traka ili bliskih raskrsnica koje, u slučaju većih
dužina redova, mogu biti blokirane tako da se zagušenje prenese na okolnu saobraćajnu mrežu.
Svi navedeni ciljevi su formulisani u vidu kriterijumskih funkcija predstavljenih u daljem tekstu.
Matematička formulacija problema je sledeća:
Minimizirati:
𝑚
𝑛
𝑃𝑔𝑜𝑟 = ∑𝑚
𝑖=1 𝑝𝑔𝑜𝑟𝑖 ∙ 𝑄𝑖 = ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 ∙ (𝛼 ∙ 𝑑𝑖 + (𝛽 − 𝛼 ∙ 𝑑𝑎𝑑𝑖 ) ∙ ℎ𝑖 ) ∙ 𝑄𝑖 =
𝑛
= ∑𝑚
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 ∙ (𝛼 ∙ 0,43 ∙ (

𝐶∙(1−𝜆𝑗 )2
1−𝜆𝑗 ∙𝑥𝑖

𝑑𝑝𝑒š𝑏 =

+

𝑥𝑖2
𝑞𝑖 ∙(1−𝑥𝑖 )

0,5∙(𝐶−𝑍𝑗 )2
𝐶

1−𝜆𝑗

) + (𝛽 − 𝛼 ∙ 𝑑𝑎𝑑𝑖 ) ∙ 0,9 ∙ 1−𝑦 ) ∙ 𝑄𝑖

(1)

,Ɐb∈B

(2)

𝑖

𝐷𝑅𝑖 = 𝑞𝑖 ∙ (𝐶 − 𝑍𝑗 ) ∙ 𝐿𝑣𝑜𝑧 , Ɐ i ∈ I
Pri ograničenjima:
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(3)

𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥

(4)

𝑍𝑗 ≥ 𝑍𝑚𝑖𝑛𝑗 , Ɐ j ∈ J

(5)

𝐶 = ∑𝑛𝑗=1 𝑍𝑗 + 𝐿 , j ∈ J

(6)

𝑥𝑖 < 1 , Ɐ i ∈ I

(7)

∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 = 1 , Ɐ i ∈ I

(8)

gde su:
𝑃𝑔𝑜𝑟 - ukupna potrošnja goriva svih tokova na raskrsnici [l/h],
𝑝𝑔𝑜𝑟 - prosečna potrošnja goriva jednog vozila [l/РАЈ-h],
𝑄𝑖 - saobraćajni zahtev signalne grupe i [РАЈ/h],
𝑞𝑖 - saobraćajni zahtev signalne grupe i [РАЈ/ѕ],
𝑑𝑖 - prosečni vremenski gubici vozila signalne grupe i [h/РАЈ],
𝑑𝑎𝑑𝑖 - prosečni vremenski gubici pri usporenju i ubrzanju vozila signalne grupe i [ѕ/РАЈ],
ℎ𝑖 - prosečan broj zaustavljanja signalne grupe i [zaustavljanja/РАЈ],
α - prosečna potrošnja goriva u praznom hodu [l/РАЈ-h],
β - prosečna potrošnja goriva pri usporavanju i ubrzavanju [l/zaust.],
C - dužina ciklusa [ѕ],
𝑍ј - dužina zelenog signalnog pojma stanja ј [ѕ],
L - neiskorišćeno vreme tokom ciklusa [ѕ], 𝐿 = 𝑛 ∙ 𝑤𝑗 + ∑𝑛𝑗=1 𝛥𝑡𝑗 − 𝑗+1 = 𝑛 ∙ (𝑎 + 𝑐) + ∑𝑚
𝑗=1 𝛥𝑡𝑗 − 𝑗+1
𝑤𝑗 - neiskorišćeni deo vremena stanja j [ѕ],
x - gubici na startu [ѕ],
y - iskorišćeni deo žutog signalnog pojma [ѕ],
𝛥𝑡𝑗 − 𝑗+1 - dužina zaštitnih vremena između faza [ѕ],
𝜆𝑗 - udeo zelenog signalnog pojma stanja j u ciklusu, 𝜆𝑗 =

𝑍𝑗
𝐶

[-],

𝑆𝑖 - zasićen saobraćajni tok signalne grupe i [РАЈ/h],
𝐾𝑖 - kapacitet saobraćajne/ih trake/a signalne grupe i [РАЈ/h],
𝑦𝑖 - stepen iskorišćenja idealnog kapaciteta signalne grupe i [-],
𝑥𝑖 - stepen zasićenja signalne grupe i, xi =

𝑄𝑖
𝐾𝑖

=

𝑄𝑖
𝑆𝑖 · 𝜆𝑗

=

𝑄𝑖
𝑍𝑗
𝑆𝑖 ·
𝐶

=

𝑄𝑖 · 𝐶
𝑆𝑖 · 𝑍𝑗

[-]

𝑑𝑝𝑒š𝑏 - prosečni vremenski gubici pešaka signalne grupe b [ѕ/peš],
𝐷𝑝𝑒š𝑏 - maksimalni dozvoljeni vremenski gubici pešačke signalne grupe b [ѕ/peš],
DRi - prosečna dužina reda signalne grupe i [m],
𝐷𝑅𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑜𝑖 - kritična dužina reda signalne grupe i [m],
𝑍𝑚𝑖𝑛𝑗 - dužina minimalnog zelenog signalnog pojma za pešačke signalne grupe u stanju ј, 𝑍𝑚𝑖𝑛𝑗 = 6 +
𝐿𝑝𝑒š𝑏 - dužina pešačkog prelaza pešačke signalne grupe b [m],
𝑉𝑝𝑒š - brzina pešaka [m/s], 𝑉𝑝𝑒š = 1,2 m/s
I - skup signalnih grupa vozila,
i - indeks signalne grupe vozila,
m - broj signalnih grupa vozila,
J - skup stanja u kojima se opslužuju tokovi na raskrsnici,
j - indeks stanja,
n - broj stanja u kojima se opslužuju tokovi na raskrsnici,
B - skup signalnih grupa pešaka,
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𝐿𝑝𝑒š

𝑏

𝑉𝑝𝑒š

[s],

b - indeks signalne grupe pešaka,
r - broj signalnih grupa pešaka,
𝑎𝑖𝑗 - binarna promenljiva 𝑎𝑖𝑗 = {

1, ukoliko se signalna grupa 𝑖 opslužuje u stanju ј
0, u suprotnom

Jednačinom (1) je definisana kriterijumska funkcija koja predstavlja ukupnu potrošnju goriva svih
vozačkih tokova na raskrsnici u toku jednog sata, prema modelu predloženom u [2] i prilagođenom
prema [8]. Prema preporuci [8], prosečni vremenski gubici vozila su utvrđeni po modelu [30] koji je
kalibrisan na domaće uslove [29]. Prosečni vremenski gubici pri usporenju i ubrzanju vozila su 1012 s [21, 2, 7]. Prosečan broj zaustavljanja po vozilu se utvrđuje primenom modela [1].
Saobraćajni zahtev svih signalnih grupa je izražen u jedinicama putničkih automobila (PAJedinice),
kako bi se uzela u obzir i struktura saobraćajnog toka. S jedne strane zato što različite kategorije
vozila imaju različite prosečne potrošnje goriva. S druge strane, zato što je u pojedinim signalnim
grupama značajno učešće vozila javnog prevoza, te se na taj način daje veći prioritet signalnim
grupama kojima se kreće veći broj PAJ, posledično i veći broj putnika.
Kriterijumskom funkcijom, datom jednačinom (2), se minimiziraju vremenski gubici pešačkih
signalnih grupa, dok se kriterijumskom funkcijom datom jednačinom (3) minimiziraju dužine redova
za usvojenu dužinu vozila 𝐿𝑣𝑜𝑧 = 5m.
Ograničenje dato nejednačinom (4) se odnosi na maksimalnu i minimalnu dozvoljenu vrednost dužine
ciklusa. Ograničenje dato nejednačinom (5) se odnosi na minimalnu dozvoljenu vrednost zelenog
signalnog pojma svakog stanja koja je uslovljena minimalnim potrebnim vremenom da pešaci pređu
pešački prelaz. Ograničenjem koje je dato jednačinom (6) se definiše da je dužina ciklusa jednaka
zbiru zelenih signalnih pojmova stanja i neiskorišćenog vremena tokom ciklusa.
Jednačina (7) predstavlja ograničenje koje se odnosi na to da stepen zasićenja svake signalne grupe
mora biti manji od 1. Ovim se definiše da parametri rada svetlosnih signala moraju biti takvi da se za
svaku signalnu grupu postigne kapacitet veći od saobraćajnog zahteva.
Ograničenje dato jednačinom (8) definiše da jedna signalna grupa može pripadati samo jednom stanju
i da signalna grupa mora pripadati bar jednom stanju.
3. PRIMENA PREDLOŽENE OPTIMIZACIJE NA REALNOM PRIMERU
Prethodno definisana optimizacija parametara rada signala je primenjena na konkretnom primeru
raskrsnice Ugrinovačka - Ivićeva - Vrtlarska - Bežanijska u Beogradu (slika 1). Za potrebe ovog rada,
na predmetnoj raskrsnici su prikupljeni intenziteti svih signalnih grupa u vršnom i vanvršnom periodu
(tabela 1).
Тabela 1. Podaci o saobraćajnom opterećenju na predmetnoj raskrsnici
Pešačka signalna grupa [peš/h]
Vozačka signalna grupa [PAJ/h]
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
100
100
100
Vršni period
279 424 194 102 397 375 250 105 100
100
100
100
Vanvršni period 98 148 68 36 139 131 88 37 100
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Slika 1. Predmetna raskrsnica sa obeleženim signalnim grupama i signalni plan
Na predmetnoj raskrsnici je 8 vozačkih i 4 pešačke signalne grupe, čije je opsluživanje predloženo u
2 stanja. Na osnovu predloženog načina opsluživanja svih signalnih grupa utvrđena je vrednost
binarne promenljive 𝑎𝑖𝑗 .
1

1
2
3
4
5

𝑎𝑖𝑗

= 6
7
8
11
12
13
14

1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1

2

0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0

Predložena višekriterijumska optimizacija parametara rada signala za predmetnu raskrsnicu je
primenom metode ε - ograničenja svedena na jednokriterijumsku optimizaciju. Određeno je da se
optimizacija sprovede sa ciljem minimiziranja potrošnje goriva, dok su ostale kriterijumske funckije
uvedene kao ograničenja, data jednačinama (9) i (10).
𝑑𝑝𝑒š𝑏 ≤ 𝐷𝑝𝑒š𝑏 , Ɐ b ∈ B

(9)

𝐷𝑅𝑖 ≤ 𝐷𝑅𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑜𝑖 , Ɐ i ∈ I

(10)

Usvojene vrednosti parametara i promenljivih koje figurišu u definisanim kriterijumskim funkcijama
i ograničenjima, date su u tabeli 2.
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Tabela 2. Usvojene vrednosti parametara i promenljivih
Parametar/Promenljiva
Vrednost
Literatura/Napomene
α
2.23 l/PAJ-h
[2]
β
0.044 l/zaust
12 ѕ
𝑑𝑎𝑑
30 ѕ
𝐶𝑚𝑖𝑛
[8]
120 ѕ
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑍𝑚𝑖𝑛

14 ѕ

L
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5
𝑆6
𝑆7
𝑆8

14 ѕ
1339 PAJ/h
1472 PAJ/h
1276 PAJ/h
709 PAJ/h
1950 PAJ/h
669 PAJ/h
1339 PAJ/h
763 PAJ/h

𝐷𝑝𝑒š𝑏

30 s⁄peš

𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑜3
𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑜4
𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑜6

15 m
15 m
20 m

*Za 𝐿𝑝𝑒š = 9𝑚, jer su dužine svih pešačkih
prelaza iste
*Za m=2, 𝑤𝑗 =3 s, 𝛥𝑡1−2 = 4 s, 𝛥𝑡2−1 = 4 s

[8]
*Utvrđeno primenom modela za proračun
zasićenog saobraćajnog toka u lokalnim
uslovima

[9]
*Nivo usluge najviše С; Ɐ b ∈ B
*Kritične dužine redova (zbog blizine
raskrsnice ili kratke saobraćajne trake) su
utvrđene na terenu i prikazane na slici 1

4. REZULTATI I DISKUSIJA
Predložena višekriterijumska optimizacija parametara rada svetlosnih signala za predmetnu
raskrsnicu je sprovedena primenom genetskog algoritma u MATLAB Optimization toolbox 8.1.
Genetski algoritmi predstavljaju tehnike pretraživanja koje su inspirisane procesima selekcije i
evolucije u prirodi [27], a način rešavanja sličnih problema primenom genetskog algoritma je
detaljnije objašnjen u [12]. Rezultati optimizacije su prikazani u daljem tekstu, a radi isticanja značaja
uvođenja većeg broja ciljeva, rezultati su upoređeni sa rezultatima jednokriterijumske optimizacije
predstavljene u radu [12].
Parametri rada svetlosnih signala utvrđeni predloženom optimizacijom i vrednost kriterijumske
funkcije su prikazani u tabeli 3. Vrednost zelenog signalnog pojma za stanje 1 je veća, što je
očekivano jer je veći saobraćajni zahtev signalnih grupa koje se u njemu opslužuju. Rezultati
pokazuju veću ukupnu potrošnju goriva u vršnom periodu, što je, takođe, očekivano obzirom na veći
broj vozila u tom periodu.
Tabela 3. Rezultati predložene optimizacije parametara rada svetlosnih signala
Vršni period
Vanvršni period

Z1 [s]
42
36

Z2 [s]
15
14

C [s]
71
64

Pgor [l/h]
95.34
19.60

Razlika u ukupnoj potrošnji goriva, prikazana u tabeli 4, ukazuje na to da višekriterijumska
optimizacija rezultira parametrima rada svetlosnih signala koji dovode do povećane potrošnje goriva.
U vanvršnom periodu to povećanje je nešto veće od 0.50 l/h, tj. 3.04%, dok je u vršnom periodu preko
13 l/h, tj. 17.02%. Ovaj rezultat je očekivan obzirom da dodatna ograničenja koja moraju biti
zadovoljena u višekriterijumskoj optimizaciji doprinose pogoršanju vrednosti kriterijumske funkcije.
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Tabela 4. Uporedni prikaz rezultata jednokriterijumske [12] i višekriterijumske optimizacije
parametara rada signala
Relativna
Jednokriterijumska Višekriterijumska
Razlika
Pgor [l/h]
razlika
optimizacija
optimizacija
ΔPgor [%]
ΔPgor [l/h]
Vršni period
81.47
95.34
+ 13.87
+ 17.02 %
Vanvršni period
19.02
19.60
+ 0.58
+ 3.04 %
Vremenski gubici pešaka su, za oba perioda analize, prikazani u tabeli 5. S obzirom na to da
jednokriterijumska optimizacija ne razmatra pešačke tokove, vremenski gubici dve signalne grupe
pešaka (11 i 13) su preko 30 ѕ, odnosno nivo usluge pešaka je D u oba perioda analize. U
višekriterijumskoj optimizaciji je u oba perioda analize nivo usluge C, tj. vremenski gubici su manji
od 30 ѕ, onako kako je definisano ograničenjem. Uštede u vremenskim gubicima pešaka su oko 33%
u vršnom periodu i oko 28% u vanvršnom periodu. Za druge dve signalne grupe (12 i 14) je u svakom
periodu analize nivo usluge A, dakle nisu kritične sa aspekta vremenskih gubitaka.
Tabela 5. Uporedni prikaz vremenskih gubitaka pešaka za jednokriterijumsku [12] i
višekriterijumsku optimizaciju parametara rada signala
Jednokriterijumska Višekriterijumska
dpeš [s/peš]
Razlika
optimizacija
optimizacija
Signalne grupe
11 i 13
12 i 14
11 i 13
12 i 14
dpeš [%]
Vršni period
37.76
8.65
25.35
7.67
- 32.86 %
Vanvršni period
31.61
6.24
22.78
8.00
- 27.93 %
Dužine redova kritičnih signalnih grupa (3, 4 i 6) su prikazane u tabeli 6. U vanvršnom periodu ove
signalne grupe nisu kritične sa aspekta dužine redova, bez obzira na način optimizacije parametara
rada signala. Međutim, u vršnom periodu, u slučaju jednokriterijumske optimizacije, dužine redova
su veće od kritičnih 15 m za signalne grupe 3 i 4, a 20 m za signalnu grupu 6. Uvođenjem cilja
minimiziranja dužine redova, predložena optimizacija je rezultirala parametrima rada signala kojima
se zadovoljavaju kriterijumi po pitanju dužina redova.
Tabela 6. Uporedni prikaz dužina redova kritičnih signalnih grupa za jednokriterijumsku [12] i
višekriterijumsku optimizaciju parametara rada signala
Jednokriterijumska Višekriterijumska
DR [m]
optimizacija
optimizacija
Signalne grupe
3
4
6
3
4
6
Vršni period
24.25 15.75 22.35 14.89 7.92 15.10
Vanvršni period
6.41 3.37 5.10 4.72 2.48 5.10
Potrošnja goriva u vanvršnom periodu u slučaju višekriterijumske optimizacije nije značajno
povećana (oko 3%) u odnosu na jednokriterijumsku optimizaciju (tabela 4). Razlog za ovakav rezultat
je to što dužine redova nisu kritične u vanvršnom periodu, te nema potrebe za zadovoljenjem
kriterijuma koji se tiču dužina redova. S druge strane, u vršnom periodu je došlo do značajnijeg
povećanja potrošnje goriva, tj. oko 17% (tabela 4), uvođenjem dodatnog kriterijuma, jer je bilo
potrebno da kritične dužine redova budu ispoštovane.
5. ZAKLJUČAK
Predložena je višekriterijumska optimizacija parametara rada svetlosnih signala kao ideja da se
razmotri više aspekata koji mogu biti značajni na pojedinim raskrsnicama. Ovako optimizovani
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parametri rada signala su doprineli manjim vremenskim gubicima pešaka, za oko 30% za kritične
signalne grupe, u odnosu na jednokriterijumsku optimizaciju. Uvođenje ovog kriterijuma je značajno
jer se pešacima znatno povećavaju vremenski gubici ukoliko se razmatraju samo vozački tokovi, bez
obzira da li sa aspekta efikasnosti ili uticaja na okruženje. Rezultati su pokazali i da je ograničenjima
dužina redova omogućeno da dužine redova budu manje od kritičnih kako ne bi došlo do blokiranja
susednih saobraćajnih traka ili bliskih raskrsnica. Značajno je uvođenja ovog cilja jer postoje brojne
raskrsnice na kojima, usled stvaranje redova, dolazi do blokiranja susednih raskrsnica i širenja
problema na saobraćajnu mrežu u uticajnoj zoni raskrsnice. S druge strane, uvođenje dodatnih
kriterijuma, koji su u ovom slučaju posmatrani kao ograničenja, doprinelo je povećanju potrošnje
goriva. Rezultat je očekivan i opravdan u situacijama kada je značajno razmatrati dodatne kriterijume
optimizacije parametara rada signala.
Obzirom na sve veće zagađenje od saobraćaja i pogoršanje kvaliteta vazduha u gradovima,
neophodno je baviti se, u daljem radu, optimizacijom parametara rada signala sa ciljem minimiziranja
tih uticaja saobraćaja. U daljem radu je potrebno baviti se i višekriterijumskim optimizacijama
parametara rada svetlosnih signala, posebno na raskrsnicama koje su kritične sa određenog aspekta
koji nije razmatran klasičnim metodama optimizacije. Trebalo bi sprovesti predloženu optimizaciju
parametara rada signala na koridoru, u zoni ili čak na čitavoj mreži grada, uz vrednovanje efekata
takvog načina optimizacije.
LITERATURA
[1] Akçelik R.: Traffic Signals: Capacity and Timing Analysis, Research report ARR No. 123 (7th reprint:
1998). Australian Road Research Board, Melbourne, Australia, (1981a)
[2] Akçelik R.: Fuel efficiency and other objectives in traffic system management, Traffic Engineering and
Control, Vol. 22 (1981b) No. 2, pp. 54-65, ISSN: 0041-0683
[3] Alshayeb, S., Stevanovic, A. & Dobrota, N.: Impact of Various Operating Conditions on Simulated
Emissions-Based Stop Penalty at Signalized Intersections, Sustainability, Vol. 13 (2021) No. 18:10037
[4] Barth, M. J. & Boriboonsomsin, K.: Real-World Carbon Dioxide Impacts of Traffic Congestion,
Transportation Research Record Vol. 2058 (2008) No. 1, pp. 163–171.
[5] Chen, K. & Yu, L.: Microscopic traffic-emission simulation and case study for evaluation of traffic
control strategies, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, Vol. 7
(2007) No. 1, pp. 93–99.
[6] Coelho, M.C., Fariasa, T.L. & Rouphail, N.M.: Impact of speed control traffic signals on pollutant
emissions, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 10 (2005) No. 4, pp. 323340.
[7] Čelar, N.: Prilog analizi saobraćajnog procesa na signalisanoj raskrsnici: doktorska disertacija,
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd (2013)
[8] Čelar, N., Stanković, S. & Kajalić, J.: Osnove upravljanja svetlosnim signalima, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, ISBN 978-86-7395-394-6, Beograd (2018)
[9] FHWA: The Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), U.S. Department of Transportation,
Federal Highway Administration, ISBN: 1598045350, Washington, DC, (2010)
[10]
Hallmark, S.L., Fomunung, I., Guensler, R. & Bachman, W.: Assessing impacts of improved signal
timing and transportation control measure using an activity-specific modeling approach, Transportation
Research Record, Vol. 1738 (2000) No. 1, pp. 49-55.
[11]
Joumard, R., Hickman, A.J., Nemerlin, J. & Hassel, D.: Modelling of Emissions and Consumption in
Urban Areas-Final Report, DRIVE Project V1053, INRETS Report LEN9213, Bron, (1992)
[12]
Kocić, A., Čelar, N., Stanković, S. & Kajalić, J. Signal timing optimization to minimize fuel
consumption, Journal of Road and Traffic Engineering, Vol. 65 (2019) No. 3, pp. 19-28
[13]
Kwak, J., Park, B. & Lee, J.: Evaluating the impacts of urban corridor traffic signal optimization on
vehicle emissions and fuel consumption, Transportation Planning and Technology, Vol. 35 (2012) No. 2,
pp. 145–160, ISSN 2406-1557
[14]
Li, X., Li, G., Pang, S.-S., Yang, X. & Tian, J.: Signal timing of intersections using integrated
optimization of traffic quality, emissions and fuel consumption: a note, Transportation Research Part D:
Transport and Environment, Vol. 9 (2004), No. 5, pp. 401–407

431

[15]
Li, W., Ban, X. & Wang, J.: Traffic Signal Timing Optimization Incorporating Individual Vehicle
Fuel Consumption Characteristics under Connected Vehicles Environment, Proceedings of International
Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), pp. 13-18, ISBN: 978-1-5090-4524-2, Seattle,
WA, USA, IEEE, (2016)
[16]
Ma, D. & Nakamura, H.: Cycle length optimization at isolated signalized intersections from the
viewpoint of emission, Proceedings of Seventh International Conference on Traffic and Transportation
Studies (ICTTS), pp. 275-284, ISBN:9780784476079 0784476071, Kunming, China, August 3-5, (2010)
[17]
Noland, R.B.: Pedestrian Travel Times and Motor Vehicle Traffic Signals, Transportation Research
Record, Vol. 1553 (1996) No. 1, pp. 28-33
[18]
Oda, T., Kuwahara, M. & Niikura, S.: Traffic Signal Control for Reducing Vehicle Carbon Dioxide
Emissions on an Urban Road Network, Proceedings of the 11th World Congress on ITS, Nagoya, Japan,
(2004)
[19]
Qian, R., Lun, Z., Wenchen, Y. & Meng, Z.: A traffic emission-saving signal timing model for urban
isolated intersections, Procedia-Social Behavioral Sciences, Vol. 96 (2013), pp. 2404– 2413
[20]
Rakha, H., Aerde, M.V., Ahn, K. & Trani, A.: Requirements for evaluating traffic signal control
impacts on energy and emission based on instantaneous speed and acceleration measurements,
Transportation Research Record, Vol. 1738 (2000) No. 1, pp. 56-67
[21]
Richardson, A.J.: Measurement of the Performance of Signalized Intersections, Transportation
Research Record, Vol. 699 (1979) No.1, pp. 49-60
[22]
Robertson, D., Lucas, C. & Baker, R.: Coordinating Traffic Signals to Reduce Fuel Consumption,
TRL report LR934, Transport and Road Research Laboratory, Crowthorne, Berkshire United Kingdom
(1980)
[23]
Robles, D.: Optimal Signal Control with Multiple Objectives in Traffic Mobility and Environmental
Impacts: M. Sc. Diss., Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, (2012)
[24]
Rouphail, N.M., Frey, H.C., Colyar, J.D. & Unal, A.: Vehicle emissions and traffic measures:
exploratory analysis of field observations at signalized arterials, Proceedings of the 80th Annual Meeting
of the Transportation Research Board, Washington, D.C., January 7-11, (2001)
[25]
Stevanovic, A., Stevanovic, J., So, J. & Ostojic, M.: Multi-criteria optimization of traffic signals:
Mobility, safety, and environment, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 55
(2015) No. 1, pp. 46-68
[26]
Stevanovic, A., Stevanovic, J., Zhang, K. & Batterman, S.: Optimizing traffic control to reduce fuel
consumption and vehicular emissions: integrated approach of VISSIM, CMEM, and VISGAOST,
Transportation Research Record, Vol. 1707 (2009) No. 1, pp. 105–113
[27]
Teodorović, D. & Šelmić, M.: Računarska inteligencija u saobraćaju, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, ISBN 978–86–7395–295–6, Beograd (2012)
[28]
Turky, A.M., Ahmad, M.S. & Yusoff, M.Z.M.: The Use of Genetic Algorithm for Traffic Light and
Pedestrian Crossing Control. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security,
Vol. 9 (2009) No. 2, pp. 88-95
[29]
Vukanović, S.: Vremenski gubici, potrošnja goriva i kapacitet kao kriterijumi za upravljanje
saobraćajem putem svetlosnih signala: magistarska teza. Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,
Beograd (1980)
[30]
Webster, F. V. & Cobbe B. M.: Traffic signals, Her Majesty's Stationery Office, London, United
Kingdom, (1966)
[31]
Yang, Z. & Benekohal, R.F.: Use of Genetic Algorithm for Phase Optimization at Intersections with
Minimization of Vehicle and Pedestrian Delays. Transportation Research Record, Vol. 2264 (2011) No.
1, pp. 54-64
[32]
Yu, C., Ma, W., Han, K. & Yang, X.: Optimization of vehicle and pedestrian signals at isolated
intersection, Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 98 (2017), pp. 135-153, ISSN 01912615
[33]
Zhang, B., Shang, L. & Chen, D.: Traffic Intersection Signal-planning Multi-object Optimization
Based on Genetic Algorithm, Proceedings of 2nd International Workshop on Intelligent Systems and
Applications, Wang, C. & Chen H. (Ed.), pp. 150-155, ISBN: 978-1-4244-5874-5, Wuhan, China, May
22-23, IEEE, (2010)
[34]
Zhang, L., Yin, Y. & Chen, S.: Robust signal timing optimization with environmental concerns,
Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 29 (2013), pp. 55–71

432

[35]
Zhou, S., Yan, X. & Wu, C.: Optimization model for traffic signal control with environmental
objectives, Proceedings of Fourth International Conference on Natural Computation, pp. 530-534, ISBN:
978-0-7695-3304-9, Jinan, China, October 18 – 20, IEEE Computer Society, Washington, DC (2008)
[36]
Zhou, Z. & Cai M.: Intersection signal control multi-objective optimization based on genetic
algorithm, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), Vol. 1 (2014) No. 2, pp.
153-158

433

PRIMENA KAMERA U DETEKTORSKOM REŽIMU RADA SEMAFORA
Marko Vukašinović1, Macchina Security dоо
Biljana Ranković Plazinić2, Macchina Security dоо

Apstrakt: Konstantan porast broja vozila na saobraćajnoj mreži stvara potrebu za upravljanjem
saobraćaja svetlosnim signalima. Dominantan način rada semafora u većini gradova Srbije je fiksni
režim rada. Međutim, razvoj tehnologije i sve veća primena inteligentnih transportnih sistema
pružaju mogućnost korišćenja sistema za detekciju vozila koji kroz rad svetlosnih signala u
detektorskom režimu unapređuju efikasnost odvijanja saobraćaja.
U ovom radu je dat prikaz korišćenja kamera kao detektora na raskrsnicama primere na primerima
više raskrsnicama na teritoriji nekoliko gradova Srbije i opis različitih načina rada svetlosnih
signala na raskrsnicama koje su opremljene kamerama za detekciju vozila.
Cilj rada je sagledavanje prednosti i mana primene kamera za detekciju vozila na semaforizovanim
raskrsnicama i prikaz svih mogućnosti koje kamera kao detektor vozila pruža.
Ključne reči: svetlosni signali, raskrsnice, kamere, detektori.

APPLICATION OF CAMERAS
IN THE ACTUATED MODE OF TRAFFIC LIGHTS OPERATION
Abstract: The constant increase in the number of vehicles on the road network creates the need to
manage traffic flows using traffic lights. The dominant mode of traffic light operation in most cities
in Serbia is a pre-timed mode. However, the development of technology and the increasing use of
intelligent transport systems provide the possibility of using vehicle detection systems that increase
the efficiency of traffic through the actuated mode of traffic light operation.
This paper presents the use of cameras as detectors at intersections through the examples of several
intersections located in several cities in Serbia and describes different modes of traffic light operation
at intersections that are equipped with cameras for vehicle detection.
The aim of this paper is to consider the advantages and disadvantages of using cameras for vehicle
detection at intersections regulated by traffic lights and to show all the possibilities that the camera
as a vehicle detector provides.
Keywords: traffic lights, intersections, cameras, detectors.
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1. UVOD
Konstantan porast broja vozila odnosno povećanje obima saobraćaja praćeno nedostatkom prostora
za izgradnju novih odnosno proširenje postojećih puteva u gradskim zonama zahteva maksimalnu
iskorišćenost kapaciteta postojećih saobraćajnica. Stoga je danas je potrebna implementacija
strategije za inteligentne transportne sisteme (ITS), koje promovišu efikasnije korišćenje postojeće
saobraćajne infrastrukture [5].
Detektorski režim rada svetlosnih signala na raskrsnicama predstavlja okosnicu savremenih rešenja
upravljanja saobraćajem na raskrsnicama u gradovima. Razvoj različitih tehnologija doprineo je da
savremeni koncept upravljanja saobraćajem postane dostupniji u finansijskom smislu, nudeći širi
spektar rešenja po pristupačnijim cenama. Razvoj tehnologije je olakšao implementaciju različitih
rešenja i na taj način omogućio primenu moderne tehnologije za upravljanje saobraćaja.
Inteligentni transportni sistemi imaju za cilj da smanje vreme putovanja, umanje gužve i kašnjenja,
smanje emisije zagađivača i poboljšanje bezbednosti. Tehnologije elektronskog nadzora,
komunikacija i analize i kontrole saobraćaja, koji sadrže ITS, donose koristi korisnicima i operaterima
transportnog sistema [5]. Tokom poslednjih godina, mnoga dostignuća u tehnologiji kontrole
saobraćaja podržana su razvojem mikroprocesora i drugih elektronskih elemenata [2].
U ovom radu predstavljen je način implementacije kamera za detekciju vozila na prilazima raskrsnici
u cilju prikupljanja podataka na osnovu kojih se upravlja radom svetlosnih signala. U radu su date
osnovne smernice za korišćenje kamera kao detektora uslova saobraćaja i predstavljeni su primeri
njihove primene na raskrsnicama u Srbiji.
2. DETEKCIJA VOZILA NA PRILAZIMA RASKRSNICI
Značaj prikupljanja podataka o uslovima saobraćaja u realnom vremenu ogleda se u efikasnijem
upravljanju saobraćajem i povećanju kapaciteta saobraćajnica. Ako posmatramo evoluciju razvoja
detektora za upravljanje i kontrolu saobraćaja kroz vreme može se primetiti da je tehnologija
napredovala u poslednjoj deceniji i da su razvijene različiti sistemi koji upotrebom različitih
tehnologija, prikupljaju podatke o uslovima saobraćaja. Detektori su u početku služili za kontrolu
semaforizovanih raskrsnica, dok se danas koriste za prikupljanje podataka u realnom vremenu na
osnovu kojih se prilagođava rad semaforskog uređaja. Razvijene su razne vrste detektora [1], pri čemu
u našim uslovima, kao i u svetu, najširu primenu imaju induktivne petlje. Induktivna petlja
funkcioniše na principu detekcije provodnog metalnog objekta indukujući struju u objekat što
rezultira smanjenju induktivnosti petlje. Kada vozilo pređe preko žičane petlje ili je zaustavljeno
unutar oblasti zatvorene petljom, induktivnost petlje se smanjuje. Rezultirajuće povećanje frekvencije
oscilatora detektuje elektronska jedinica i tumači ga kao detekciju vozila od strane kontrolera [5].
Induktivne petlje se postavljaju u kolovoz i registruju vozila koja prelaze preko njih, inicirajući
uključivanje i/ili produženje zelenog signala za tokove na raskrsnici u kojima se stvaraju redovi
vozila, tj. saobraćajno zagušenje. Detekcijom prisustva vozila u određenoj zoni raskrsnice značajno
se smanjuje efekat uskog grla tokom vršnih perioda [3].
S druge strane, video detektori sve češće zamenjuju induktivne petlje na raskrsnicama [4]. Video
detekcija vozila je sistem sastavljen od uređaja odnosno kamere i od softvera odnosno programa
pomoću koga se kamera podešava. Kamera pomoću algoritma za analizu vrši analizu scene odnosno
slike uživo i detektuje promene scene odnosno promenu vrednosti piksela u zoni „interesa“ odnosno
u zoni detekcije. Na osnovu te razlike u pikselima, sistem aktivira detekciju.
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Zona „interesa“ je zona koja se formira pomoću programa za podešavanje kamere i ona zapravo
predstavlja polje nacrtano u programu koje obuhvata jednu ili više saobraćajnih traka. Prednost
upotrebe kamere je ta što je na kameri moguće nacrtati više polja i na taj način jedna kamera
zamenjuje više induktivnih petlji.
Na slici 1 dat je ilustrovani prikaz rada sistema za video detekciju vozila, gde je prikazana kamera za
detekciju vozila koja u realnom vremenu šalje informacije kontroleru o stanju saobraćaja, a kontroler
na osnovu algoritma menja rad svetlosnih signala.

Slika 1. Ilustrovani prikaz rada sistema video detekcije
Izvor: dahuasecurity.com/solutions/entrance/24851

Imajući u vidu da su induktivne petlje i kamere najdominantniji načini detekcije vozila često je
poređenje ova dva sistema. Sistem video detekcije je sistem koji zahteva velika početna ulaganja ali
se njegova isplativost pokazuje nakon određenog vremenskog perioda.
Prednosti video detektora u odnosu na induktivne petlje su sledeće:
• manji troškovi održavanja
• bolje prilagođavanje trenutnim uslovima saobraćaja i okoline na raskrsnicama (na primer, u
slučaju preraspodele kolovoza na saobraćajne trake ili zatvaranja saobraćajne trake usled
izvođenja radova na putu ili promene namene saobraćajne trake)
• jednostavnija instalacija sistema u slučaju lošeg stanja kolovoza
• isplativost u situaciji kada se planira rekonstrukcija kolovoza u bliskoj budućnosti ili kada je
životni vek induktivne petlje kratak zbog lošeg kolovoza
Iskustva sa ovakvim kamerama u svetu su generalno pozitivna i postaju sve bolja sa razvojem
tehnologije, smanjenjem inicijalnih troškova i sticanjem većeg iskustva u njihovoj primeni [2].
Pored induktivnih petlji i kamera za detekciju vozila se mogu koristiti i drugi sistemi koji su manje
zastupljeni u upotrebni. To su sledeći sistemi:
• Sistem detekcije vozila pomoću magnetnih detektora
• Sistem detekcije vozila pomoću mikrotalasnih radarskih detektora
• Sistem detekcije vozila pomoću infracrvenih detektora
• Sistem detekcije vozila pomoću laserskih radarskih detektora
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3. POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE KAMERA
Pravilno pozicioniranje kamera koje služe za detekciju vozila na raskrsnici predstavlja jedan od
ključnih koraka u efikasnom funkcionisanju svetlosnih signala u detektorskom režimu. Kako je svaka
raskrsnica po svojim karakteristikama drugačija i kako su saobraćajni zahtevi na svakoj raskrsnici
drugačiji tako je odabir pozicije kamere na svakoj raskrsnici drugačiji odnosno ne postoji univerzalno
rešenje za pozicioniranje kamere.
Kada je potrebno odlučiti gde će se kamera postaviti moraju se uzeti u obzir različiti faktori, kao što
su zahtev koji želimo da kamera ispuni u funkciji detekcije vozila, postojeće stanje semaforske
opreme odnosno postojanje ili nepostojanje konzolnih odnosno portalnih semaforskih stubova,
karakteristika same kamere, okolina raskrsnice, geografski položaj, itd.
Jedna od prednosti korišćenja kamera za detekciju vozila je ekonomska isplativost nakon određenog
vremenskog perioda, što znači da su inicijalni troškovi za implementaciju video detekcije na početku
veći u odnosu na druge sisteme, ali nakon određenog vremenskog perioda i sa olakšanim i jeftinijim
održavanjem video detekcija vozila biva isplativija. Uzimajući ovo u obzir neophodno je smanjiti
inicijalne troškove implementacije video detekcije na način koji ne ugrožava kvalitet i pouzdanost
rada sistema.
3.1 Postavljanje kamere na konzolni stub nosač semafora
Na raskrsnicama opremljenim svetlosnim signalima kamere se najčešće koriste za detekciju prisustva
vozila u blizini linije zaustavljanja, pa je tako moguće kameru postaviti na postojeći konzolni stub
semafora (slučaj označen slovom A na slici 2). Ovakvo rešenje smanjuje potrebna početka ulaganja
ali su se u praksi pojavili određeni problemi pri implementaciji ovakvog rešenja. Pre svega ovakvo
rešenje ne može biti univerzalno za sve raskrsnice jer nisu na svim raskrsnicama postavljeni konzolni
stubovi, a drugi problem je taj što na određenim raskrsnicama nije primenjen Pravilnik o saobraćajnoj
signalizaciji koji propisuje da linija zaustavljanja mora biti odmaknuta od stuba najmanje 3 m, već je
slučaj da se linija zaustavljanja nalazi neposredno iza stuba, što zahteva da kamera bude postavljena
pod velikim uglom, približno 90°, čime se značajno smanjuje njeno vidno polje. Ovaj problem je
moguće rešiti tako što će se promeniti smer snimanja kamere. Naime rešenje koje je prethodno
opisano podrazumeva da kamera snima vozila u prilazu raskrsnici za pravac na kome je konzolni stub
postavljen, međutim moguće je okrenuti kameru tako da snima vozila u dolasku na suprotnom kraku
raskrsnice (slučaj označen slovom B na slici 2). Na ovaj način se rešava problem sa suviše blizu
obeleženom linijom zaustavljanja stubu semafora međutim, pri implementaciji ovakvog rešenja mogu
se pojaviti problemi koji zavisi od karakteristika same kamere.
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Slika 2. Ilustracija postavljanja kamere na semaforski konzolni stub
Razvoj tehnologije kamera za detekciju vozila značajno je unapredila kvalitet snimanja i umanjila
greške prilikom detekcije vozila. Veliki broj grešaka prilikom video detekcije vozila se dešava u
noćnim uslovima. Faktori koji utiču na greške u detekciji noću su svetla automobila koja mogu da
„zaslepe“ kameru kao i postojanje ili nepostojanje ulične rasvete u zoni raskrsnice. Neke kamere u
sebi poseduju takozvane IR lampe koje otklanjaju efekat zaslepljenja kamere zbog svetala na
vozilima. Međutim problem je domet delovanja tih lampi koji je mnogo manji od dometa snimanja
same kamere pa se prilikom postavljanja kamera na konzolni stub tako da snima vozila iz suprotnog
kraka raskrsnice može pojaviti problem da je linija zaustavljanja iz suprotnog kraka predaleko i da to
značajno utiče na kvalitet detekcije vozila u noćnim uslovima.
3.2 Postavljanje kamere na zaseban stub nosač
Prethodno opisani način postavljanja kamera podrazumeva da kamera snima vozila u prilasku
raskrsnici. Drugi princip postavljanja kamere je taj da ona snima vozila u odlasku, odnosno da kamera
bude postavljena na stub koji je udaljen od centra raskrsnice (slučaj označen slovom C na slici 3). Za
razliku od prvog načina gde se podrazumeva da je linija zaustavljanja bude paralelno sa donjom
ivicom kadra, drugi način podrazumeva da linija zaustavljanja bude paralelna sa gornjom ivicom
kadra. U ovom slučaju kamera se može postaviti na postojeći stub javne rasvete ili se može postaviti
poseban stub. Druga opcija predstavlja opciju koja podrazumeva veća inicijalna ulaganja, ali su
prednosti postavljanja posebnog stuba velike. U tom slučaju se stub postavlja na najboljoj mogućoj
udaljenosti od centra raskrsnice i od linije zaustavljanja kraka na kome snima vozila, a pruža se
mogućnost i odabira stuba koji zadovoljava potrebe kao što su neophodna visina na kojoj se postavlja
kamera, odabir dužine kraka stuba iznad saobraćajne trake kao i odabir stuba koji će zbog svojih
statičkih karakteristika pružiti kameri neophodnu stabilnost pri snimanju.
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Slika 3. Ilustracija postavljanja kamere na poseban konzolni stub
3.3 Visina na kojoj se kamera postavlja
Kameru za video detekciju je neophodno postaviti na određenoj visini kako ne bi došlo do problema
kao što je nemogućnost snimanja manjeg vozila poput putničkog automobila kada se ispred njega
nalazi vozila većih dimenzija. U ovoj slučaju kamera detektuje dva vozila kao jedno što se može
odraziti na rad semafora. Takođe, kameru je neophodno postaviti na idealno mesto iznad saobraćajne
trake na kojoj snima vozila. Idealno je postaviti kameru na sredini saobraćajne trake ukoliko se vrši
detekcija vozila u jednoj saobraćajnoj traci, a ukoliko je snimaju vozila u dve saobraćajne trake,
idealna pozicija kamere je iznad razdelne linije između dve saobraćajne trake. Ukoliko to
karakteristike kamere i uslovi na terenu dozvoljavaju, kameru je moguće postaviti i sa strane, a ne
iznad saobraćajne trake.
3.4 Podešavanje kamere
Kako bi se postigao neophodni kvalitet detekcije potrebno je da kamera ima određenu stabilnost. Ovo
je naročito bitno u gradovima koje karakterišu jaki vetrovi. Moderne kamere u sebi poseduju
automatsku stabilizaciju kadra, međutim ukoliko se kamera previše pomera, to može uticati na
pomeranje detekcione zone, što može uticati na kvalitet same detekcije.
Jedan od čestih problema koji se javlja prilikom detekcije vozila sa više traka je situacija kada se na
raskrsnici nalazi vozilo velikih dimenzija pa se tada može desiti situacija da kamera detektuje
nepostojeće vozilo u susednoj traci zbog lošeg ugla snimanja.
Najvažnija pojedinost prilikom podešavanja kamere je raspored zona detekcije koji zavisi od broja
detektora, lokacije detektora, položaja u odnosu na liniju zaustavljanja i od načina povezivanja i
komunikacije detektora međusobno i sa kontrolerom. Raspored zone detekcije je bitan kako bi se
poboljšao kvalitet detekcije, smanjila mogućnost za greškom i poboljšao rad svetlosnih signala.
Raspored zona detekcije i njihove dimenzije zavise od zahteva koje trebaju detektori da ispune u vidu
broja detektovanih vozila na jednom prilazu.
Kao što je ranije objašnjeno, video detekcija funkcioniše tako što se nakon instalacije kamere u
softveru iscrtaju zone detekcije koje moraju da obuhvate površinu neposredno ispred linije
zaustavljanja , čitavu širinu jedne ili više saobraćajnih traka, a dužina zone zavisi od broja vozila koje
želimo da detektujemo.
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Veliki izazov prilikom crtanja zona detekcije predstavlja situacija kada na jednom prilazu postoje
više saobraćajnih traka, naročito kada postoji posebna saobraćajna traka za levo skretanje koja dobija
prvenstvo prolaza u drugoj fazi u odnosu na ostale smerove na tom prilazu. Postoji mogućnost i
crtanja zona koje se nalaze iza linije zaustavljanja. To je najčešće situacija kada postoji saobraćajna
traka za leva skretanja koja se opslužuje u istoj fazi se konfliktnim tokovima iz suprotnog smera pa
je neophodno zadržavanje vozila u centru raskrsnice, tada zone detekcije nacrtane iza linije
zaustavljanja služe da detektuju vozila koja čekaju da bezbedno skrenu i da produže zeleni signal
kako bi im se to omogućilo.
Bitnu ulogu u funkcionisanju sistema video detekcije predstavlja održavanje samog sistema. Pod
održavanjem se podrazumeva redovna provera funkcionisanja sistema, funkcionisanja softvera ali i
ispravnosti samih kamera. Uticaj različitih vremenskih prilika kao što su vetar, kiša, prašina, vlažnost
vazduha može smanjiti kvalitet rada samog sistema. Zato je neophodan i pregled kamera na licu
mesta, čišćenje sočiva kamera i provera položaja detekcionih zona.
4. PRIMERI DOBRE PRAKSE U OBLASTI PRIMENE KAMERA ZA DETEKCIJU
VOZILA
4.1 Raskrsnica ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca
Predmetna raskrsnica se nalazi u Kikindi, u neposrednoj blizini centra grada i služi za povezivanje
prigradskih naselja sa centrom grada. Na raskrsnici je pre opremanja svetlosnim signalima prvenstvo
prolaza bilo regulisano saobraćajnim znakovima i oznakama na putu. Programiranjem rada svetlosnih
signala utvrđuju se vremenski redosled i pravo prolaska kroz raskrsnicu za konfliktne tokove.
Na raskrsnici svetlosni signali prema novoprojektovanom rešenju rade u poluautomatskom
detektorskom režimu. Ovaj režim rada svetlosnih signala podrazumeva da glavni pravac, odnosno
ulice Stevana Sinđelića i Stevana Sremca imaju zeleni signal sve do trenutka pojave vozila na
sporednom pravcu, odnosno u ulici Miloša Velikog ili najave pešaka na pešačkim prelazima preko
glavnog pravca. Pešaci pritiskom na pešački taster najavljuju nameru prelaska pešačkog prelaza preko
glavnog pravca, a vozila na sporednom pravcu se detektuju uz pomoć kamera za detekciju. Obzirom
da je raskrsnica bila regulisana saobraćajnim znakovima nisu postojali konzolni stubovi na koje je
bilo moguće postaviti kamere za detekciju vozila, pa je odlučeno da se na sporednim prilazima
postave konzolni stubovi i na njih postave kamere. Kamera snima vozila na sporednom prilazu,
odnosno potrebno je da detektuje jedno vozilo koje čeka na prolazak na sporednom prilazu raskrsnici.
Glavni pravac je dominantni pravac gde je saobraćajno opterećenje značajno veće u odnosu na
sporedni pravac, pa primena ovakvog poluautomatskog režima povećava efikasnost odvijanja
saobraćaja, a takođe poboljšava bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Korišćenje konzolnih stubova omogućava stabilnost slike kamere, a činjenica da je potrebno da
kamera detektuje jedno vozilo na sporednom pravcu zona detekcije nije velika što smanjuje
mogućnost greške.
4.2 Raskrsnica ulica Generala Gambete, Hajduk Veljkova i Trg Oslobođenja
Predmetna raskrsnica se nalazi u centralnoj zoni grada Zaječara. Pre uvođenja detektorskog režima
prvenstvo prolaska kroz raskrsnicu je bilo regulisano semaforima koji su radili u fiksnom režimu.
Novoprojektovani detektorski režim rada oslanja se na pešačke tastere koji su postavljeni na svim
pešačkim prelazima i na kamere za detekciju vozila koje su postavljene na svim prilazima raskrsnici.
Za razliku od prethodno opisane raskrsnice, na ovoj raskrsnici je primenjen potpuni automatski režim
koji se oslanja na informacije dobijene sa kamera koje su postavljene na svim prilazima raskrsnici,
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na konzolnim semaforskim stubovima. Na osnovu tih informacija prilagođava se rad semafora u
smislu produženja zelenog vremena za određene tokove, preskakanje stanja ukoliko nema zahteva i
izmena redosleda stanja. Poseban izazov pri implementaciji detektorskog rada na ovoj raskrsnici je
bio taj što na glavnom pravcu u ulicama Trg Oslobođena i Hajduk Veljkova postoje posebne
saobraćajne trake za leva skretanja što zahteva pažljivo pozicioniranje kamera koje snimaju te
saobraćajne trake, kao i iscrtavanje zona detekcija kako bi si postigao potreban kvalitet detekcije
odnosno izbegle lažne detekcije vozila.
Na osnovu podataka o saobraćajnom opterećenju i u zavisnosti od broja vozila u redu određene su
dimenzije zone detekcije na svim prilazima. Obzirom da se predmetna raskrsnica nalazi u centralnoj
gradskoj zoni saobraćajno opterećenje je veliko naročito u vršnim periodima pa je stoga potrebno da
kamera bude pozicionirana tako da može snimati što veću površinu, a da joj linija zaustavljanja bude
u kadru paralelno sa donjom ivicom.
5. ZAKLJUČAK
Konstantan razvoj tehnologije omogućava i olakšava implementaciju različitih tehnoloških rešenja u
oblasti upravljanja saobraćaja na raskrsnicama. Tehnologija detekcije vozila zasnovana na video
zapisu je sastavni deo inteligentnih transportnih sistema (ITS). Sistemi video detekcije vozila počeli
su da se razvijaju krajem prošlog veka kao alternativa sistemu induktivnih petlji. Na početku sistemi
video detekcije su bili komplikovani za implementaciju i bila su potrebna velika inicijalna ulaganja
za njegovu implementaciju. Danas su ovi sistemi mnogo jednostavniji za implementaciju, a potrebna
ulaganja su znatno manja što omogućava široku primenu ne samo u velikim gradovima već i u manjim
lokalnim samoupravama gde ovi sistemi mogu doprineti poboljšanju efikasnosti rada svetlosnih
signala. Efikasnijim radom svetlosnih signala postiže se smanjenje emisije zagađujućih materija
poreklom od drumskih motornih vozila tako što se smanjuje verovatnoća nakupljanja vozila u
redovima ispred raskrsnice, a sa druge strane minimiziraju se vremenski gubici svih učesnika u
saobraćaju.
Pri implementaciji sistema video detekcije vozila potrebno je voditi računa o mnogim faktorima koji
više ili manje utiču na kvalitet rada sistema. Zaključuje se da ne postoji univerzalno rešenje za
lokaciju postavljanja kamere, što predstavlja jedan od ključnih faktora za funkcionisanje sistema. Pri
određivanju lokacije moraju se uzeti u obzir faktori kao što su zahtevi koje sistem mora da ispuni,
postojeća oprema svetlosnih signala, okolina raskrsnice, vremenski ulovi, a u obzir se mora uzeti i
finansijski aspekt, jer je ključna prednost ovog sistema u odnosu na neke druge sisteme finansijska
isplativost.
Široka primena sistema za video detekciju i razvoj tehnologije doprineće daljem unapređenju ovakvih
sistema, povećanju kvaliteta detekcije i smanjenje mogućih grešaka u radu sistema. Korišćenje
ovakvih sistema predstavlja budućnost u upravljanju saobraćajem na raskrsnicama i neophodna su
konstantna unapređenja i poboljšanja u njihovom radu kako bi se postigao pun potencijal i ostvarila
što efikasniji rad svetlosnih signala.
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Апстракт: Детекторски системи управљања саобраћајем на раскрсницама прилагођавају се
тренутном саобраћајном захтеву на основу података са детектора и у функционалном
смислу имају бројне предности у односу на фиксни режим рада светлосних сигнала. Њихова
примена је све шира, а како би се расположиви временски ресурси што боље искористили,
током израде алгоритма управљања саобраћајем посебна пажња се мора посветити
временским параметрима који дефинишу минимално и максимално трајање зеленог
светлосног сигнала за токове возила и пешака.
У овом раду дат је преглед метода за утврђивање минималног и максималног трајања зеленог
светлосног сигнала приликом пројектовања рада детекторских система за управљање
саобраћајем на раскрсницама у зависности од различитих фактора. Токови возила и токови
пешака су засебно обрађени и разматрани у односу на расположиву детекторску опрему на
раскрсници. На крају рада су дате препоручене вредности минималног и максималног
трајања зеленог сигнала за возила и пешаке на најчешћим типовима раскрсница у локалним
условима.
Кључне речи: минимално трајање зеленог сигнала, максимално трајање зеленог сигнала,
раскрсница, детекторски системи за управљање саобраћајем.

METHODS TO DETERMINE THE MINIMUM AND MAXIMUM GREEN TIMES
WHEN IMPLEMENTING AN ACTUATED SIGNAL CONTROL
AT INTERSECTIONS
Abstract: Actuated signal control systems at intersections adapt to the current traffic demand based
on data obtained from the detectors and, in functional terms, have numerous advantages over the
fixed-time mode of traffic light operation. Their deployments are becoming wider and, in order to
optimally use available time resources, special attention must be paid, when developing the traffic
management algorithms, to properly time minimum and maximum green durations for vehicular and
pedestrian flows.
This paper provides an overview of methods, based on various factors, to determine the minimum
and maximum green times when implementing an actuated traffic signal control at intersections.
Vehicular and pedestrian flows were treated separately and considered in relation to the available
detection equipment at some typical intersections. The second half of the paper provides some
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recommended values for minimum and maximum green times for vehicles and pedestrians at the most
common types of intersections in Serbia.
Keywords: minimum green time, maximum green time, intersection, actuated signal control.
1. УВОД
Детекторски системи управљања саобраћајем представљају савремен начин управљања
саобраћајем на семафоризованим раскрсницама. Имајући у виду да на многим раскрсницама
временске неравномерности саобраћајног захтева могу бити значајне на недељном, дневном и
часовном нивоу, као и у временским интервалима краћим од једног сата, оптимално
коришћење расположивог времена за опслуживање конфликтних токова заснива се на измени
елемената сигналног плана на основу података добијених са детектора.
У односу на фиксни режим рада светлосних сигнала, који подразумева унапред одређено
трајање циклуса и зеленог светлосног сигнала по фазама, уз одређене варијације које имају
своја ограничења, детекторски системи, тј. семафори са детекторским режимом рада, имају
бројне предности у функционалном смислу у случају значајних неравномерности саобраћајног
захтева иако је њихова имплементација скупља, као и трошкови одржавања [10]. Ипак, да би
њихова примена била успешна, на пројектанту је да осмисли такав алгоритам управљања
саобраћајем који ће прилагођавати рад светлосних сигнала условима саобраћаја на раскрсници
у реалном времену. То подразумева фино подешавање управљачких параметара у алгоритму.
Док за фиксни режим рада светлосних сигнала постоје добро познате методологије којима се
утврђује оптимално трајање циклуса и расподела расположивог времена за опслуживање
возила по фазама, за дефинисање вредности управљачких параметара у детекторском режиму
рада пројектанти се углавном ослањају на искуство и инжењерску процену.
Циљ овог рада је да се дефинише методологија за утврђивање вредности управљачких
параметара у детекторском режиму рада светлосних сигнала на релативно једноставан начин,
која би допринела бољем управљању саобраћајем на раскрсницама у погледу капацитета
раскрснице и минимизирања временских губитака учесника у саобраћају.
2. ПАРАМЕТРИ У АЛГОРИТМУ УПРАВЉАЊА САОБРАЋАЈЕМ
Алгоритам управљања саобраћајем представља скуп управљачких акција којима се одређује
начин рада светлосних сигнала у зависности од података о саобраћајном захтеву добијеним у
реалном времену. Алгоритам заправо представља логички опис начина на који ће светлосни
сигнали радити.
Параметри који се појављују у алгоритмима управљања саобраћајем разликују се од
раскрснице до раскрснице и зависе од расположиве детекторске опреме, одабраног начина
управљања саобраћајем (полуаутоматски/аутоматски) и логичких услова на основу којих се
поједине наредбе извршавају. Најчешће се користе следећи параметри:
● Минимално трајање зеленог светлосног сигнала (𝑍𝑚𝑖𝑛 ),
● Интервал најаве и
● Максимално трајање зеленог светлосног сигнала (𝑍𝑚𝑎𝑥 ).
𝑍𝑚𝑖𝑛 представља минимално време приказивања континуалног зеленог светлосног сигнала на
лантерни која регулише кретање саобраћајних токова у одређеној фази или стању. Суштински,
то је време безусловног опслуживања саобраћајних токова у том стању након добијања зеленог
светлосног сигнала, које се не може прекинути ни уколико постоји најава, односно
испостављен захтев за опслуживањем саобраћајног тока из конфликтног стања. Дефинише се
и за токове возила и за токове пешака.
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𝑍𝑚𝑎𝑥 представља максимално време опслуживања саобраћајних токова у одређеној фази или
стању након добијања зеленог светлосног сигнала. Такође се односи на приказ континуалног
зеленог светлосног сигнала. Састоји се од минималног трајања зеленог светлосног сигнала и
периода продужења. За разлику од 𝑍𝑚𝑖𝑛 , овај временски параметар се извршава до краја само
уколико постоји константан захтев за опслуживањем једног или више саобраћајних токова у
стању на које се односи, а иначе се његово извршавање може прекинути у било ком тренутку
након истека 𝑍𝑚𝑖𝑛 . Најчешће се дефинише за токове возила.
3. МЕТОДЕ УТВРЂИВАЊА МИНИМАЛНОГ И МАКСИМАЛНОГ ТРАЈАЊА
ЗЕЛЕНОГ СВЕТЛОСНОГ СИГНАЛА
Одабир одговарајуће вредности 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥 за поједине саобраћајне токове на раскрсници
значајно утиче на временске губитке учесника у саобраћају, као и на безбедност саобраћаја.
Уколико је 𝑍𝑚𝑖𝑛 сувише кратко, може доћи до налета возила на возило испред, јер возачи не
очекују тако брз завршетак приказа зеленог светлосног сигнала. Такође, може доћи до
угрожавања безбедности пешака тиме што се на њих врши психолошки притисак да што пре
пређу улицу, јер се укључује црвени светлосни сигнал, што код неких пешака изазива
збуњеност и преиспитивање да ли да наставе са преласком улице или да се врате на тротоар
одакле су започели кретање. С друге стране, уколико је 𝑍𝑚𝑖𝑛 сувише дуго, долази до
непотребних временских губитака конфликтних токова. Што се тиче 𝑍𝑚𝑎𝑥 , уколико је сувише
кратко, онда долази до стварања редова неопслужених возила, а уколико је сувише дуго,
повећавају се временски губици.
3.1 Минимално трајање зеленог светлосног сигнала (𝑍𝑚𝑖𝑛 )
Сврха обезбеђења минималног трајања континуалног приказа зеленог светлосног сигнала
јесте да возач уочи појаву зеленог светлосног сигнала, да почне да се креће кроз раскрсницу и
да се, евентуално, опслужи ред возила формиран пре почетка приказивања зеленог светлосног
сигнала, уколико постоји детектор дужине реда [2, 4]. Уколико се у истој фази опслужују и
паралелни пешачки токови, без тастера за најаву пешака, приликом утврђивања 𝑍𝑚𝑖𝑛 мора се
узети у обзир минимално време потребно да пешак безбедно заврши прелазак пешачког
прелаза. 𝑍𝑚𝑖𝑛 треба увећати у случају већег процента комерцијалних возила или уколико се
прилаз раскрсници налази на успону [11].
Према америчком приручнику за пројектовање рада светлосних сигнала [9], на вредност 𝑍𝑚𝑖𝑛
највише утиче очекивање возача, које се доводи у везу са рангом саобраћајнице.
Истраживањем су добијене различите вредности очекиваног минималног трајања зеленог
светлосног сигнала: од 2 s до 15 s. У табели 1 наведене су уобичајене вредности које
задовољавају критеријум очекивања возача. У британској пракси се користи вредност од 7 s,
са могућношћу усвајања вредности од 5 s у случају ниског интензитета саобраћаја [11].
Lin [7] је кроз велики број симулација утврдио да су временски губици најмањи када је 𝑍𝑚𝑖𝑛
мање од 4 s, али да се њихова вредност не увећава у значајној мери ни у случају када се
минимално трајање продужи до 8 s.
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Табела 1. Уобичајене вредности 𝑍𝑚𝑖𝑛 по критеријуму очекивања возача и 𝑍𝑚𝑎𝑥
Извор: [9]
Смер кретања
Ранг саобраћајнице
𝑍𝑚𝑖𝑛 [s] 𝑍𝑚𝑎𝑥 [s]
Главни правац, примарна саобраћајница,
10-15
50-70
ограничење брзине > 65 km/h
Главни правац, примарна саобраћајница,
7-15
40-60
ограничење брзине ≤ 65 km/h
Право
Споредни правац, примарна саобраћајница
4-10
30-50
Сабирна улица, улица која је део локалне
2-10
20-40
саобраћајне мреже
Лево
2-5
15-30
Уколико се при одређивању вредности минималног трајања зеленог светлосног сигнала мора
узети у обзир и време потребно за опслуживање паралелних пешачких токова који се
опслужују у истом стању као посматрани токови возила, онда се вредност 𝑍𝑚𝑖𝑛 израчунава по
следећој једначини [9]:
𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑍𝑝 + ∆𝑡𝑝−𝑣 [𝑠]
где су:
𝑍𝑝

∆𝑡𝑝−𝑣

(1)

- стварно трајање континуалног зеленог светлосног сигнала за пешаке [s]; према
[13] и [16], треба да траје најмање 7 s, али у случају пешачких токова слабог
интензитета може се усвојити вредност од 4 s, док се у зонама школа и у зонама
са великим бројем старих лица препоручује усвајање већих вредности (10-15 s
или време потребно да се пређе половина пешачког прелаза брзином од 1 m/s)
[9]; у домаћој пракси се најчешће користи вредност од 5 s [14], што је случај и у
неким европским земљама [6];
- заштитно време између опслуживања посматраног тока пешака и њима
конфликтног тока возила, које представља време потребно за прелазак целог
пешачког прелаза (или дела пешачког прелаза до разделног острва довољне
ширине за чекање пешака); препоручује се да се при прорачуну ове вредности
усвоји брзина кретања пешака од 1 m/s [9, 11], мада се у пракси још увек често
користе вредности из интервала 1,2-1,4 m/s (5 km/h) [14].

Немачки стандарди [5] прописују да минимално трајање зеленог светлосног сигнала износи 5
s, при чему се ово време увећава до вредности која обезбеђује пешацима да пређу половину
пешачког прелаза, а у случају да је пешачки прелаз опремљен звучним уређајима, да пређу цео
пешачки прелаз.
Уколико је за посматрани ток возила инсталиран детектор дужине реда, онда се приликом
утврђивања 𝑍𝑚𝑖𝑛 узима у обзир и време потребно за опслуживање реда возила формираног пре
почетка зеленог светлосног сигнала. Према [9], у том случају се вредност 𝑍𝑚𝑖𝑛 израчунава по
следећој једначини:
𝑍𝑚𝑖𝑛 = 3 + 2𝑛 [𝑠]

(2)

где je 𝑛 број возила између линије заустављања и детектора дужине реда у посматраној
саобраћајној траци, при чему се израчунава као количник растојања између линије
заустављања и ивице детектора дужине реда која је ближа линији заустављања и просечне
дужине возила. Константе у формули (2) се могу кориговати на основу истраживања на терену
[8].
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3.3 Максимално трајање зеленог светлосног сигнала (𝑍𝑚𝑎𝑥 )
Сврха обезбеђења максималног трајања континуалног приказа зеленог светлосног сигнала
јесте да се ограниче временски губици конфликтних токова на раскрсници, што је нарочито
важно у условима високог степена засићења, константног захтева за опслуживањем и у случају
отказа детектора.
Имајући у виду да се трајање зеленог светлосног сигнала у детекторском режиму рада налази
у интервалу [𝑍𝑚𝑖𝑛 , 𝑍𝑚𝑎𝑥 ], одређени саобраћајни ток ће добити 𝑍𝑚𝑎𝑥 само у ситуацијама када
постоји константан захтев, док ће у другим ситуацијама (које треба да преовлађују, што указује
на добро пројектован рад светлосних сигнала) трајање зеленог сигнала бити краће, при чему
се тренутак прекида тренутног стања најчешће одређује на основу вредности интервала
слеђења возила у посматраном саобраћајном току, тј. када тај интервал постане дужи од
унапред дефинисане граничне вредности. Пошто густина саобраћајног тока може значајно
варирати у току дана, корисно је имати могућност подешавања различитих вредности 𝑍𝑚𝑎𝑥 у
зависности од доба дана. У табели 1 наведене су уобичајене вредности 𝑍𝑚𝑎𝑥 у зависности од
смера кретања и ранга саобраћајнице [9]. У зависности од карактеристика уређаја за
управљање светлосним сигналима, може се подесити да 𝑍𝑚𝑎𝑥 почиње да се рачуна од тренутка
укључења зеленог светлосног сигнала или од тренутка прве најаве захтева за опслуживањем
саобраћајних токова из конфликтног стања.
Амерички приручник за пројектовање рада светлосних сигнала [9] наводи две методе за
дефинисање 𝑍𝑚𝑎𝑥 :
1) Метода заснована на вероватноћи опслуживања реда од 85% до 95%: прво се одреди
трајање циклуса у фиксном режиму при просечном саобраћајном захтеву, а затим се
вредност 𝑍𝑚𝑎𝑥 израчунава по формули уз услов да добијена вредност не може бити мања
од 15 s:
𝑚𝑎𝑥(𝑉 ∙ 𝐶)
(3)
𝑍𝑚𝑎𝑥 =
+ 1 [𝑠],
уз услов 𝑍𝑚𝑎𝑥 ≥ 15 𝑠
(1200 ∙ 𝑛)
где су:
𝑉 - часовни проток возила у анализираној фази [voz/h];
𝐶 - дужина циклуса [s] и
𝑛 - број саобраћајних трака које се опслужују у анализираној фази.
2) Метода заснована на еквивалентном фиксном раду светлосних сигнала: прво се одреди
трајање циклуса у фиксном режиму по критеријуму минимизирања временских
губитака, а затим се вредност 𝑍𝑚𝑎𝑥 израчунава као производ добијене вредности циклуса
и фактора 1,25-1,50.
4. ПРЕДЛОГ ПОСТУПКА ИЗРАЧУНАВАЊА 𝑍𝑚𝑖𝑛 И 𝑍𝑚𝑎𝑥 ПРИЛИКОМ
ПРОЈЕКТОВАЊА РАДА ДЕТЕКТОРСКИХ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈЕМ НА РАСКРСНИЦАМА
На основу прегледа иностраних метода и искустава са израчунавањем вредности основних
управљачких параметра, у наставку текста су дати предлози за израчунавање 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥 у
типичним ситуацијама у локалним условима. Одабране су четири ситуације са аспекта начина
управљања и конфигурације детектора, које се најчешће појављују на раскрсницама у Србији.
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4.1 Подаци прикупљени истраживањем
Истраживања потребна за дефинисање вредности константи и одређених параметара, који се
појављују у наредним формулацијама, извршена су на неколико раскрсница које по начину
управљања одговарају доле наведеним типовима саобраћајних чворова/раскрсница. Мала
величина узорка представља ограничење за уопштавање добијених вредности, због чега би у
будућности требало поновити истраживање на већем броју раскрсница и дати боље утемељене
препоруке за усвојене/препоручене вредности појединих параметара.
Истраживање је обухватало снимање следећих параметара, са добијеним следећим
карактеристичним вредностима:
● Брзина кретања пешака: просечна вредност је 1,42 m/s, a 15. перцентил 1,22 m/s;
● Број пешака који истовремено напуштају тротоар са исте стране улице ради преласка
пешачког прелаза: просечна вредност је приближно једнака половини ширине
пешачког прелаза у метрима (тј. број пешака који истовремено напуштају тротоар са
обе стране улице једнак је ширини пешачког прелаза у метрима), а просечни временски
интервал слеђења између група пешака које једна за другом ступају на пешачки прелаз
са истог тротоара износи приближно 1 s;
● Интервале слеђења возила након укључења зеленог светлосног сигнала: просечна
вредност износи за траку право 2,23 s, за траку за заштићена лева скретања 2,34 s, а за
мешовиту траку право-лево-десно 2,88 s;
● Временске губитке на почетку зеленог светлосног сигнала: просечна вредност износи
за траку право 0,38 s, за траку за заштићена лева скретања 2,31 s, а за мешовиту траку
право-лево-десно 2,04 s.
На слици 1 приказана је расподела снимљених вредности брзине пешачења и интервали
слеђења возила у саобраћајној траци за заштићена лева скретања. Из практичних разлога,
вредности добијене истраживањем су у формулама датим у поглављу 4.2 заокружене на једну
децималу или кориговане на целобројну вредност.

Слика 1. Расподела снимљених вредности брзине пешачења (лево) и интервала слеђења
возила у саобраћајној траци за заштићена лева скретања (десно)
4.2 Предложена методологија израчунавања 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥
Предложена методологија израчунавања 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥 заснована је на избору детектора на
раскрсници, плану стања, досадашњим искуствима и истраживањима на терену. Добијене
вредности 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥 заокружују се математички на целобројне вредности. Иако у
детекторском режиму рада не постоји класичан циклус рада светлосних сигнала, ради
ограничења временских губитака и превенције саобраћајних прекршаја у случају отказа
детектора или константног саобраћајног захтева, збир максималних трајања зеленог
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светлосног сигнала у свим стањима и трајања свих прелазних стања не треба да буде већи од
препоручене максималне вредности циклуса у фиксном режиму рада (120 s, а према неким
ауторима и 180 s [16]).
А) Полуаутоматски начин управљања – пешачки прелаз
Код семафоризованих пешачких прелаза на којима постоје само тастери за најаву пешака, при
чему се возила опслужују у једном, а пешаци у другом стању (слика 2), основна идеја је да
минимално трајање зеленог светлосног сигнала за пешаке омогући пешацима да пређу цео
пешачки прелаз, чиме се овај саобраћајни ток фаворизује у односу на досадашњу локалну
праксу. У зависности од броја пешака и ширине пешачког прелаза, 𝑍𝑚𝑖𝑛 за пешаке се увећава.
Брзина кретања пешака је усвојена на основу истраживања. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за возила износи најмање 10
s, при чему треба да омогући пражњење реда возила формираног за време опслуживања
пешака и преласка са стања у коме се опслужују пешаци на стање у коме се опслужују возила.
Имајући у виду могућност отказа тастера за најаву пешака, за 𝑍𝑚𝑎𝑥 за стање у коме се
опслужују возила предложено је 100 s, под условом да укупно трајање зелених сигнала и
прелазних стања не буде веће од 120 s, која често представља максималну вредност циклуса.

Слика 2. Полуаутоматски начин управљања – пешачки прелаз
𝑄 ∙ (𝑍 𝑆2 + ∆𝑡𝑆2−𝑆1 )
) [𝑠]
3600
𝐿𝑝
𝑄𝑝
[𝑠]
=
+
𝑉𝑝 30𝑏𝑝

(4)

𝑆1
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑚𝑎𝑥 (10, 1 + 2,2

𝑍 𝑆2

(5)
2

𝑆1
𝑍𝑚𝑎𝑥

= 100 𝑠, при чему мора бити испуњено

𝑆1
(𝑍𝑚𝑎𝑥

+𝑍

𝑆2 )

≤ (120 − ∑

𝐼𝑆𝑆𝑖 )

(6)

𝑖=1

- проток возила у критичној саобраћајној траци [PAJ/h];
𝑄
∆𝑡𝑆2−𝑆1 - заштитно време при преласку из стања S2 у стање S1, ∆𝑡𝑆2−𝑆1 = 𝐿𝑝 + 1 [𝑠];
𝑉𝑝

𝐼𝑆𝑆𝑖
𝐿𝑝
𝑉𝑝
𝑄𝑝
𝑏𝑝

- трајање прелаза из стања 𝑆𝑖 у наредно стање [𝑠];
- дужина пешачког прелаза [m];
- брзина кретања пешака приликом преласка улице [m/s]: на раскрсницама у
зонама школа и у близини објеката где се у већој мери појављују деца и стара
лица – 1 m/s; на осталим раскрсницама – 1,2 m/s;
- интензитет пешачког саобраћаја [peš/h];
- ширина пешачког прелаза [m].

Б) Полуаутоматски начин управљања – најава возила на споредном правцу и пешака на
главном правцу
Код полуаутоматских система управљања саобраћајем са најавом возила на линији
заустављања на споредном правцу и најавом пешака на главном правцу (слика 3), 𝑍𝑚𝑖𝑛 за
стање у коме се опслужују и возила и пешаци одређује се на основу минималних услова за
возила и пешаке. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за возила на главном правцу у функцији је степена засићења у критичној
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саобраћајној траци (саобраћајна трака на главном правцу са највећом вредношћу односа
протока и засићеног саобраћајног тока) (слика 4), а исти поступак је предложен и за возила на
споредном правцу. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за пешаке чини збир времена потребног да пешак уочи зелени сигнал
(2 s), времена потребног да пређе пешачки прелаз до почетка најудаљеније саобраћајне траке
и додатног времена које је у функцији обима пешачког саобраћаја и ширине пешачког прелаза.
У случају да постоји најава возила на споредном правцу, али не и најава пешака за прелазак
пешачког прелаза на главном правцу, у плану стања се обично појављује и стање у коме се
𝑣𝑆𝑃
опслужују само возила на споредном правцу. У том случају је 𝑍𝑚𝑖𝑛 за то стање једнако 𝑍𝑚𝑖𝑛
.
Имајући у виду могућност отказа детектора, за 𝑍𝑚𝑎𝑥 у одређеном стању предложена је
вредност која је, у зависности од тога да ли је у питању опслуживање возила на главном или
споредном правцу, за 50%, односно 25%, већа од дужине трајања зеленог сигнала у фиксном
режиму рада у анализираном меродавном периоду.

Слика 3. Полуаутоматски начин управљања – најава возила на споредном правцу и пешака
на главном правцу
𝑝𝑆𝑃

𝑣𝐺𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑄

𝑆1
𝑣𝐺𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑚𝑎𝑥(𝑍𝑚𝑖𝑛
, 𝑍𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑡𝑝−𝑣 − 𝑀𝑆2 ) [𝑠]

= 𝑓 (( ) ) [𝑠], видети слику 4
𝑆 𝐺𝑃

𝑄

(8)
𝑄𝑝𝑆𝑃
30𝑏𝑝𝑆𝑃

−3
[𝑠]
+
𝑉𝑝
𝑝𝐺𝑃
𝑣𝑆𝑃
= 𝑚𝑎𝑥(𝑍𝑚𝑖𝑛
, 𝑍𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑡𝑝−𝑣 − 𝑀𝑆1 ), [𝑠]
𝑝𝑆𝑃

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 2 +

𝑆2
𝑍𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑆𝑃
𝑝

𝑣𝑆𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑓 (( ) ) [𝑠], видети слику 4
𝑆 𝑆𝑃

𝑝𝐺𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛

(7)

(9)
(10)
(11)

𝐿𝐺𝑃
𝑄𝑝𝐺𝑃
𝑝 −3
[𝑠]
=2+
+
𝑉𝑝
30𝑏𝑝𝐺𝑃
𝑆1 [𝑠]
𝑆1
𝑍𝑚𝑎𝑥
= 1,50 ∙ 𝑍𝐹𝑅
𝑆2 [𝑠]
𝑆2
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 1,25 ∙ 𝑍𝐹𝑅

уз услов:
𝑆𝑖
∑2𝑖=1 (𝑍𝑚𝑎𝑥
+ 𝐼𝑆𝑆𝑖 ) ≤ 120 𝑠

(12)
(13)
(14)
(15)

𝑄
- однос протока возила и засићеног саобраћајног тока у критичној саобраћајној
( )
траци на главном правцу [-];
𝑆 𝐺𝑃
максимално заштитно време између пешачке сигналне групе која се опслужује у
∆𝑡𝑝−𝑣
датом стању и возачких сигналних група које се опслужују у наредном стању [s];
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𝑀𝑆𝑖
𝑄
( )
𝑆 𝑆𝑃
𝑆𝑖
𝑍𝐹𝑅

- међузелено време стања 𝑆𝑖 , тј. збир трајања жутог светлосног сигнала и
заштитног времена при преласку из претходног стања у стање 𝑆𝑖 [s] (узимају се у
обзир само сигналне групе за возила);
- однос протока возила и засићеног саобраћајног тока у критичној саобраћајној
траци на споредном правцу [-];
- трајање зеленог сигнала у стању 𝑆𝑖 при фиксном режиму рада [s].

Слика 4. Зависност 𝑍𝑚𝑖𝑛 за возила од степена засићења у критичној саобраћајној траци
В) Аутоматски начин управљања – без заштићених левих скретања
Код аутоматских система управљања саобраћајем са детекторима дужине реда на главном
правцу и детекторима за најаву возила на линији заустављања на споредном правцу и најавом
пешака на главном правцу (слика 5), 𝑍𝑚𝑖𝑛 за оба стања одређује се на основу минималних
услова за возила и пешаке. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за возила на главном правцу у функцији је степена засићења
у критичној саобраћајној траци (саобраћајна трака на главном правцу са највећом вредношћу
односа протока и засићеног саобраћајног тока) (слика 4) и времена потребног за пражњење
реда формираног између детектора дужине реда и линије заустављања. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за возила на
споредном правцу такође је у функцији степена засићења у критичној саобраћајној траци
(саобраћајна трака на споредном правцу са највећом вредношћу односа протока и засићеног
саобраћајног тока) (слика 4). 𝑍𝑚𝑖𝑛 за пешаке чини збир времена потребног да пешак уочи
зелени сигнал (2 s), времена потребног да пређе пешачки прелаз до почетка најудаљеније
саобраћајне траке и додатног времена које је у функцији обима пешачког саобраћаја и ширине
пешачког прелаза. У случају да постоји најава возила на споредном правцу, али не и најава
пешака за прелазак пешачког прелаза на главном правцу, у плану стања се обично појављује
и стање у коме се опслужују само возила на споредном правцу. У том случају је 𝑍𝑚𝑖𝑛 за то
𝑣𝑆𝑃
стање једнако 𝑍𝑚𝑖𝑛
. За 𝑍𝑚𝑎𝑥 у одређеном стању предложена је вредност која је, у зависности
од тога да ли је у питању опслуживање возила на главном или споредном правцу, за 50%,
односно 25%, већа од дужине трајања зеленог сигнала у фиксном режиму рада у анализираном
меродавном периоду.
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Слика 5. Аутоматски начин управљања – без заштићених левих скретања
𝑝𝑆𝑃
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𝑣𝐺𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛
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𝑆 𝐺𝑃

𝑆2
𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑄

𝐷
𝑍2 = 2 + 2,9 ∙ 𝐼𝑛𝑡 ( ) [𝑠]
𝐿𝑣
𝑆𝑃
𝐿
−
3
𝑄𝑝𝑆𝑃
𝑝
𝑝𝑆𝑃
[𝑠]
𝑍𝑚𝑖𝑛 = 2 +
+
𝑉𝑝
𝐶 ∙ 𝑏𝑝𝑆𝑃
𝑝𝐺𝑃
𝑣𝑆𝑃
= 𝑚𝑎𝑥(𝑍𝑚𝑖𝑛
, 𝑍𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑡𝑝−𝑣 − 𝑀𝑆1 ) [𝑠]

𝑣𝑆𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑓 (( ) ) [𝑠], видети слику 4
𝑆 𝑆𝑃

𝑝𝐺𝑃

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 2 +
𝑆1 [𝑠]
𝑆1
𝑍𝑚𝑎𝑥
= 1,50 ∙ 𝑍𝐹𝑅

уз услов:

∑2𝑖=1

𝑆𝑖
(𝑍𝑚𝑎𝑥

𝑆2
𝑍𝑚𝑎𝑥

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

𝐿𝐺𝑃
𝑄𝑝𝐺𝑃
𝑝 −3
[𝑠]
+
𝑉𝑝
𝐶 ∙ 𝑏𝑝𝐺𝑃

= 1,25 ∙
+ 𝐼𝑆𝑆𝑖 ) ≤ 120 𝑠

(16)
(17)

𝑆2
𝑍𝐹𝑅

[𝑠]

(23)
(24)
(25)
(26)

𝐷 - удаљеност детектора дужине реда од линије заустављања [m];
𝐿𝑣 - просечна дужина возила са заштитним зонама испред и иза [m], 𝐿𝑣 = 6 𝑚;
𝐶 - дужина циклуса израчуната за фиксни режим при просечном саобраћајном захтеву
[s]; оквирне вредности за раскрснице са једном саобраћајном траком мешовите
намене на сваком прилазу дате су на слици 6.
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Слика 6. Оквирна вредност циклуса за раскрснице са једном саобраћајном траком мешовите
намене (лево-право-десно) на свим прилазима
Г) Аутоматски начин управљања – са заштићеним левим скретањима
Код аутоматских система управљања саобраћајем са заштићеним левим скретањима, са
детекторима дужине реда на главном правцу и детекторима за најаву возила на линији
заустављања на споредном правцу и у тракама за лево скретање на главном правцу, као и са
најавом пешака на оба правца (слика 7), 𝑍𝑚𝑖𝑛 за сва три стања одређује се на основу
минималних услова за возила и пешаке, уколико се пешаци опслужују у том стању. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за
возила на главном правцу у функцији је степена засићења у критичној саобраћајној траци
(саобраћајна трака на главном правцу са највећом вредношћу односа протока и засићеног
саобраћајног тока) (слика 4) и времена потребног за пражњење реда формираног између
детектора дужине реда и линије заустављања. У случају да постоји детекција возила на
главном правцу, али не и најава пешака за прелазак пешачког прелаза на споредном правцу, у
плану стања се обично појављује и стање у коме се опслужују само возила на главном правцу.
𝑣𝐺𝑃
У том случају је 𝑍𝑚𝑖𝑛 за то стање једнако 𝑍𝑚𝑖𝑛
. 𝑍𝑚𝑖𝑛 за возила на споредном правцу такође је
у функцији степена засићења у критичној саобраћајној траци (саобраћајна трака на споредном
правцу са највећом вредношћу односа протока и засићеног саобраћајног тока) (слика 4). 𝑍𝑚𝑖𝑛
за пешаке чини збир времена потребног да пешак уочи зелени сигнал (2 s), времена потребног
да пређе пешачки прелаз до почетка најудаљеније саобраћајне траке и додатног времена које
је у функцији обима пешачког саобраћаја и ширине пешачког прелаза. У случају да постоји
најава возила на споредном правцу, али не и најава пешака за прелазак пешачког прелаза на
главном правцу, у плану стања се обично појављује и стање у коме се опслужују само возила
𝑣𝑆𝑃
на споредном правцу. У том случају је 𝑍𝑚𝑖𝑛 за то стање једнако 𝑍𝑚𝑖𝑛
. За 𝑍𝑚𝑎𝑥 у одређеном
стању предложена је вредност која је, у зависности од тога да ли је у питању опслуживање
возила на главном правцу, возила која скрећу лево са главног правца или возила на споредном
правцу, за 50%, односно 25%, већа од дужине трајања зеленог сигнала у фиксном режиму рада
у анализираном меродавном периоду.
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Слика 7. Аутоматски начин управљања – са заштићеним левим скретањима
𝑝𝑆𝑃

𝑆1
𝑣𝐺𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑚𝑎𝑥(𝑍𝑚𝑖𝑛
, 𝑍𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑡𝑝−𝑣 − 𝑀𝑆2 ) [𝑠]
𝑣𝐺𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(𝑍1 , 𝑍2 )
𝑄
𝑍1 = 𝑓 (( ) ) [𝑠], видети слику 4
𝑆 𝐺𝑃

𝐷
𝑍2 = 2,3 + 2,3 ∙ 𝐼𝑛𝑡 ( ) [𝑠]
𝐿𝑣
𝑆𝑃
𝐿
−
3
𝑄𝑝𝑆𝑃
𝑝
𝑝𝑆𝑃
[𝑠]
𝑍𝑚𝑖𝑛 = 2 +
+
𝑉𝑝
𝐶 ∙ 𝑏𝑝𝑆𝑃

𝑄

𝑆2
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑓 (( ) ) [𝑠], видети слику 4
𝑆 𝐿

𝑆3
𝑍𝑚𝑖𝑛
=

𝑄

+ ∆𝑡𝑝−𝑣 − 𝑀𝑆1 ) [𝑠]

𝑣𝑆𝑃
𝑍𝑚𝑖𝑛
= 𝑓 (( ) ) [𝑠], видети слику 4
𝑝𝐺𝑃

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 2 +
𝑆1
𝑆1
𝑍𝑚𝑎𝑥
= 1,50 ∙ 𝑍𝐹𝑅
𝑆2
𝑆2
𝑍𝑚𝑎𝑥
= 1,25 ∙ 𝑍𝐹𝑅
𝑆3
𝑆3
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 1,25 ∙ 𝑍𝐹𝑅
уз услов: ∑3𝑖=1

(29)
(30)
(31)
(32)

𝑝𝐺𝑃
𝑣𝑆𝑃
𝑚𝑎𝑥(𝑍𝑚𝑖𝑛
, 𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑆 𝑆𝑃

(27)
(28)

(33)
(34)

𝐿𝐺𝑃
𝑄𝑝𝐺𝑃
𝑝 −3
[𝑠]
+
𝑉𝑝
𝐶 ∙ 𝑏𝑝𝐺𝑃

[𝑠]
[𝑠]
[𝑠]
𝑆𝑖
(𝑍𝑚𝑎𝑥
+ 𝐼𝑆𝑆𝑖 ) ≤ 120 𝑠

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

𝑄
- однос протока возила и засићеног саобраћајног тока у критичној саобраћајној
( )
траци за лева скретања [-]
𝑆 𝐿
5. ДИСКУСИЈА
У овом раду предложен је детерминистички модел за утврђивање 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥 . Иако се у
пракси најчешће примењују детерминистички модели, у употреби су и стохастички модели
[17] и модели засновани на фази логици [12].
У предложеним формулацијама за израчунавање 𝑍𝑚𝑖𝑛 и 𝑍𝑚𝑎𝑥 фигуришу одређене константе
чију вредност треба истражити у локалним условима. Првенствено се мисли на брзину пешака,
просечни интервал слеђења возила у условима засићеног саобраћајног тока и просечну дужину
возила за заштитним зонама испред и иза приликом чекања возила у реду. Предложене
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вредности су или преузете из литературе или истражене на малом узорку, што представља
једно од ограничења овог рада. Примера ради, у овом раду је предложено да се за раскрснице
у зонама школа и у близини објеката где се у већој мери појављују деца и стара лица усвоји
вредност брзине пешака од 1 m/s, а за остале раскрснице 1,2 m/s, док се у литератури појављују
и друге вредности, у неким случајевима засноване на просечним вредностима снимљених
брзина пешака, а најчешће на 15. перцентилу снимљених брзина [15, 18]. Вредности се могу
разликовати од града до града, па и у оквиру истог града у зависности од локације раскрснице,
особености конфликата између возила и пешака и структуре пешака у погледу пола и старости.
На брзину пешака утиче и број пешака који истовремено прелазе пешачки прелаз: што је број
пешака већи, брзина је мања [18]. Вредности брзина пешака које се препоручују у процесу
пројектовања варирају у интервалу од 0,85 m/s до 1,20 m/s [1, 3, 14, 15, 18].
6. ЗАКЉУЧАК
У овом раду дат је преглед метода за утврђивање минималног и максималног трајања зеленог
светлосног сигнала приликом пројектовања рада детекторских система за управљање
саобраћајем на раскрсницама у зависности од различитих фактора. Токови возила и токови
пешака су засебно обрађени и разматрани у односу на расположиву детекторску опрему на
раскрсници. На крају рада су дате препоручене вредности, односно формулације за
израчунавање минималног и максималног трајања зеленог сигнала за возила и пешаке на
најчешћим типовима раскрсница у локалним условима. Предложени поступак прорачуна је
релативно једноставан и треба да допринесе бољем управљању саобраћајем на раскрсницама
у погледу капацитета раскрснице и минимизирања временских губитака учесника у
саобраћају. Имајући у виду да су истраживања појединих параметара који се појављују у
предложеном поступку прорачуна реализована на малом узорку, наредни корак треба да
представља свеобухватније истраживање како би се овде препоручене вредности потврдиле
или кориговале.
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ПРИМЕНА ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У УРБАНОЈ
МОБИЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
Игор Велић1, Доо Солидор Бор
Војислав Јовић2, Инвента
Ивица Милојевић3, Geospatial data systems

Апстракт: Иако је значај и улога ГИС-а препозната у ,,Водичу кроз одрживу урбану
мобилност: животна средина и енергетика“, Програма за развој Уједињених нација, код нас
се ГИС као информациона технологија у саобраћајном и урбанистичком планирању не
користи у мери у којој би требала и често је то коришћење неадекватно. Паметне
технологије, а посебно ГИС могу значајно допринети еколошком, безбедном, ценовно
повољнијем и ефикаснијем транспорту људи и робе у урбаним срединама. У складу са тим
кроз креирање ГИС софтвера представљен је модел за стратешко управљање урбаном
мобилношћу и безбедности саобраћаја на територији града Бора под називом Мобилитy Бор.
Развојем иновативних и револуционарних решења у саобраћају могу се задовољити све веће
потребе грађана за другачијим врстама услуга које саобраћајни систем треба да им пружи.
У раду је приказан начин функционисања ГИС софтвера „Мобилитy Бор“ као и примена
„Хуманог инжењеринга“, концепта који се фокусира на уређење саобраћајног и
урбанистичког простора по мери рањивих учесника у саобраћају.
Кључне речи: урбана мобилност, саобраћајно планирање, просторно планирање, безбедност
саобраћаја, ГИС.

APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
IN URBAN MOBILITY ON THE TERRITORY OF THE CITY OF BOR
Abstract: Although the importance and role of GIS is recognized in the "Guide to Sustainable Urban
Mobility: Environment and Energy", United Nations Development Program, in our country GIS as
information technology in traffic and urban planning is not used to the extent it should and often this
use is inadequate even on an amateur level. Smart technologies, especially GIS can significantly
contribute to greener, safer, cheaper and more efficient transport of people and resources in urban
areas and accordingly through the creation of GIS software www.mobilitybor.com presented a model
for strategic management of urban mobility and traffic safety in the city Bor. What is crucial, the
development of innovative and revolutionary solutions in transport can meet the growing needs of
citizens for different types of services that the transport system should provide. The application of the
GIS software "Mobility Bor" shows the application of the "Human Engineering" concept, which
focuses on arranging traffic and urban space tailored to vulnerable road users.
Keywords: urban mobility, traffic planning, spatial planning, traffic safety, GIS.
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1. УВОД
ГИС као информациона технологија се код нас у саобраћајном и урбанистичком планирању
не користи у мери у којој би требала и често је то коришћење неадекватно и на нивоу који не
прати савремене трендове у планирању. Највећи разлог томе је што доносиоци одлука и људи
из струке не виде и не препознају значај и улогу технолошког развоја и што се код нас
недовољно улаже у науку и развој научне мисли.
Паметне технологије, а посебно ГИС могу значајно допринети еколошкијем, безбеднијем,
јефтинијем и ефикаснијем транспорту људи и средстава у урбаним срединама. Оно што је
кључно, развојем иновативних и револуционарних решења у саобраћају могу се задовољити
све веће потребе грађана за другачијим врстама услуга које саобраћајни систем треба да им
пружи.
Дигитализација саобраћајних информација омогућава њихову лакшу размену и доступност
много ширем кругу корисника. Када се такве дигитализоване информације чувају у
одговарајућим географским базама података са алатима за визуелизацију и анализу, посао
саобраћајних инжењера може бити знатно олакшан. ГИС се може користити у свим фазама
саобраћајног инжењерства, а предности ГИС-а могу користити сви учесници, од теренских
радника у организацији свакодневних послова до топ менаџмента за доношење важних и
стратешких одлука [1].
Географски информациони системи за транспорт (ГИСТ) је једна од најважнијих и најбрже
растућих примена географског информационог система (ГИС). ГИС подаци и алати
револуционишу саобраћајно истраживање и доношење одлука, омогућавајући транспортним
аналитичарима и професионалцима да разумеју и реше сложене транспортне проблеме у
многим доменима јавног и приватног сектора [2] .
2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊA О СТАЊУ САОБРАЋАЈНЕ И УРБАНИСТИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА РАЊИВЕ УЧЕСНИКЕ У САОБРАЋАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА, СА ОЦЕНОМ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
За потребе израде ГИС софтвера „Mobility Bor (www.mobilitybor.com)“ спроведен је анкетни
упитник који је био доступан грађанима Бора за попуњавање у периоду од 26.04.2021. до
02.05.2021. године. Спроведени анкетни упитник је био анониман, и остварен је узорак од
N=318 грађана Бора. [5]
2.1 Демографске карактеристике узорка
Анкетни упитник, којим је спроведено истраживање о стању саобраћајне и урбанистичке
инфраструктуре на територији града Бора, је попунило N=318 испитаника. Слика 1 показује
полну расподелу испитаника, где се може видети да постоји веома мала разлика у
процентуалној расподели испитаника мушког и женског пола (48% и 52%, респективно) који
су попунили анкетни упитник. Такође, слика 1 приказује процентуалну расподелу испитаника
према старости, где се може видети да највећи проценат испитаника припада старосној групи
од 26-35 година (47%), а потом следи и старосна група од 36-55 година (29%). Важно је
напоменути да анкетни упитник није попунило ниједно лице млађе од 10 година, нити старије
од 65 година.
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Слика 1. Процентуална расподела испитаника према полу и према старости.
2.2 Саобраћајне навике испитаника и приказ саобраћајне ситуације у граду Бору
Са слике 2 се може видети да највећи проценат испитаника, као свакодневни вид превоза, бира
путнички аутомобил (53%), а потом следи пешачење (36%). С друге стране, слика 3 показује
да као разлог за избор свакодневног вида превоза, највећи проценат испитаника наводи да је
то време путовања (27%), а потом следе брзина путовања (19%) и комфор (16%); док је
најмање заступљен разлог везан за паркирање (6%). Међутим, важно је напоменути да су на
ово питање испитаници могли да наведу више могућих одговора.
Безбедност саобраћаја је као разлог избора најчешћег вода превоза веома мало заступљена,
свега 8% (слика 4). Међутим, разлог за то може бити у веома ниским оценама стања
безбедности саобраћаја у Бору, као што је приказано на слици 5. Највећи проценат испитаника
је безбедност саобраћаја у Бору оценио добром оценом (37%), а потом следи довољна оцена
(34%). С друге стране, свега 3% испитаника сматра да је безбедност саобраћаја у Бору одлично.

Слика 2. Процентуална расподела испитаника према свакодневном виду превоза.

Слика 3. Процентуална расподела разлога за избор свакодневног вида превоза.
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Безбедност саобраћаја на
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13%
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Довољно
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Слика 4. Процентуална расподела одговора испитаника према ставовима о нивоу
безбедности саобраћаја у граду Бору.
Разлог овако лоших оцена стања безбедности саобраћаја у Бору, може бити повезан и са лошим
оценама грађана о томе какво је поступање возача према рањивим учесницима у саобраћају
(пешаци, бициклисти, деца, особе са инвалидитетом и слично). Слика 5 показује да највећи
проценат испитаника (37%) поступање возача оцењује довољном оценом, а потом следе добра
(28%) и недовољна (27%) (са свега 1% испитаника који сматрају да је поступање возача према
рањивим учесницима у саобраћају одлично).
Слика 6 показује да је велики проценат грађана Бора инфраструктури дао лоше оцене. Овде се
посебно издваја инфраструктура која је намењена пешацима (довољан – 42%), а потом следе
саобраћајна и урбанистичка инфраструктура са највећим процентом испитаника који су дали
оцену добар (38% и 39%, респективно).

Слика 5. Процентуална расподела одговора испитаника према ставовима о поступању
возача према рањивим учесницима у саобраћају у граду Бору.

Слика 6. Процентуална расподела одговора испитаника према оценама инфраструктурне
понуде града Бора.
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2.3 Значајне политичке и инжењерске мере са становишта безбедности саобраћаја
Пракса широм света је показала да политичке и инжењерске мере усмерене ка повећању
безбедности рањивих учесника у саобраћају, доприносе повећању целокупног нивоа
безбедности саобраћаја. Према слици 7 се може видети да највећи проценат грађана Бора
подржава (формирање зона 30, зона успореног саобраћаја, пешачких зона и сигурних стаза)
мере који имају за циљ да доведу до нижих брзина кретања у граду, а све са циљем
промовисања активних видова превоза.

Слика 7. Процентуална расподела одговора испитаника према ставовима о мерама које ће
довести до веће употребе активних видова превоза у граду Бору.
Стратегија безбедности саобраћаја је важан документ којим се омогућава упознавање са
стањем безбедности саобраћаја у којем се тренутно налази област, приказ стања безбедности
саобраћаја коме се тежи, као и давање смерница којима је могуће најлакше и најбрже достићи
жељено стање. Значајан проценат испитаника (94%) сматра да је потребно да град Бор донесе
Стратегију безбедности саобраћаја (слика 8.).
С друге стране, такође велики проценат испитаника (90%) сматра да је потребно да град Бор
донесе План одрживе урбане мобилности (слика 8.). Сам План одрживе урбане мобилности је
важна политичка мера која је дефинисана као циљ за побољшање приступачности градским
областима, која обезбеђује висок квалитет и одрживост мобилности и превоза у некој области.

Слика 8. Процентуална расподела испитаника према ставу о потреби припреме Стратегије
безбедности саобраћаја и Плана одрживе урбане мобилности.
Према слици 9 се може видети да велики проценат грађана Бора сматра да је потребно
изменити Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији града Бора (80%) и увести
Катастар саобраћајне сигнализације (74%). Док 81% испитаника подржава примену нових
технологија у стратешком управљању урбаном мобилношћу.
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Слика 9. Процентуална расподела испитаника према ставу о потребни измене Одлуке о
техничком регулисању саобраћаја, Катастру саобраћајне сигнализације града Бора и примени
нових технологија
3. ПРИМЕНА ГИС СОФТВЕРА „MOBILITY BOR“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
Коришћењем снаге ГИС система могуће је унапредити и олакшати пословање у свим
сегментима саобраћајног инжењерства, од планирања до управљања саобраћајем, извођењем
просторних анализа уз одговарајућу визуелизацију. Праве предности коришћења ГИС-а
огледају се у могућности интеграције просторних података са другим врстама информација,
као што су различита мерења у саобраћају и статистика саобраћаја, у јединствену апликацију
за комплексну анализу. ГИС омогућава откривање образаца које би иначе било тешко или
немогуће уочити и пружа додатну помоћ у суштинском разумевању сложених стварних
система као што је сам транспортни систем [1].
Захваљујући ГИС-у развили смо савремену методологију прикупљања и обраде података на
основу које смо вршили различите анализе свих прикупљених просторних и атрибутативних
сетова података, конверзију у формате неопходне за веб и мобилни приказ, дизајнирање, као
и израду веб интерактивне мапе. Такође, смо радили рекогносцирање, снимање, прикупљање
и конверзију свих добијених сетова података са терена у дигитални облик, погодан за даљу
обраду и анализу у ГИС софтверу.
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Слика 10. Радна површина ГИС софтвера Mobility Bor (www.mobilitybor.com)
3.1 Функционалности ГИС софтвера Mobility Bor
На интерактивној ГИС мапи представљени су проблеми у зонама школа, локације
субјективног и објективног ризика, просторна расподела саобраћајних незгода, оцена стања
приступачности саобраћајне и урбанистичке инфраструктуре за особе са инвалидитетом, као
и предлози грађана за квалитетније уређење саобраћајног и урбанистичког простора.
ГИС платформа обилује и корисним информацијама, смерницама и предлозима како до
одрживе урбане мобилности у Бору, као и предлогом у којим улицама у Бору је потребно
формирати зоне 30, зоне успореног саобраћаја и бициклистичке стазе/траке.

Слика 11. Функционалности ГИС софтвера Mobility Bor (www.mobilitybor.com)
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3.2 Crowdsourcing компонента као нови вид идентификације проблема
Предвиђена crowdsourcing компонента је замишљена са основним циљем додавања
фотографија од стране људи из струке и грађана за већ постојеће елементе који се налазе на
wеб мапи града (зграде и објекти од јавног значаја, школе, болнице, домови здравља, градске
институције, елементи саобраћајне и урбанистичке инфраструктуре, итд.), како би се са њих
прикупили недостајући подаци о квалитету, односно о употребној вредности самих елемената
(високо подигнути ивичњаци, непостојање места за паркирање, формирање зона 30, зона
успореног саобраћаја, бициклистичких стаза/трака, итд.).
Оваква технологија и пракса може да послужи као ефикасно средство недвосмислене
комуникације између свих актера, грађана, струке и доносиоца одлука, у саобраћајном и
урбанистичком планирању и пројектовању. Самим тим представља користан алат за локалну
самоуправу и доносиоце одлука у циљу стратешког управљања урбаном мобилношћу.

Слика 12. Crowdsourcing компонента као нови вид идентификације проблема
4. ЗАКЉУЧАК
У раду смо сагледали улогу ГИС-а из концепта “Хуманог инжењеринга” који се код нас
практично не примењује, а који захтева другачији приступ решавању проблема и другачије
обликовање саобраћајног и урбанистичког простора, уз примену иновативних, практичних и
једноставних решења која би задовољила све учеснике у саобраћају. Другим речима, ГИС нам
омогућава управљање и уређење простора који се фокусира на човека и окреће стварним
захтевима и потребама које имају крајњи корисници.
Свакако требамо бити свесни чињенице да се у Републици Србији не улаже довољно у науку
и развој нових технологија, тако да ће ово бити јако дуг пут који мора почети снагом
аргумената којом можемо да се трудимо да укажемо на потребе промене свести грађана,
надлежних и струке.
У ширењу ових порука, пре свега, онда и у студијама изводљивости, могућим и оптималним
решењима, снагама, слабостима, могућностима, претњама, као и у извођењу самих решења и
презентовању широком аудиторијуму, на путу до одрживих градова и заједница, у великој
мери могу да помогну информационе технологије, а ГИС се намеће као неопходан алат из те
категорије.
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АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА РАЗВОЈЕМ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2030. ГОДИНЕ
Марија Митић1, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Саобраћајна студија је саставни део Генералног урбанистичког плана и израђује
се за период од 10 до 20 година, са циљем да се будући транспортни систем усклади са
прогнозираним потребама становника и развојем града. Предмет овог рада јесте
саобраћајна инфраструктура града Смедерева, који се налази у Подунавском округу, док је
циљ рада изналажење одговарајуће варијанте транспортног система који ће рационално,
функционално и временски бити усклађен са просторним и друштвено - економским развојем
града, на основу анализе постојећег стања и прогнозе будућих транспортних захтева.
У раду је анализиран саобраћај са различитих аспеката, укључујући техничкоексплоатационе карактеристике саобраћајница, паркирање, терминале, јавни превоз и
карактеристике транспортних захтева. Анализа је урађена на макро нивоу, а њени
резултати дају основне смернице за развој будуће саобраћајне мреже. Рад се завршава
предлогом конкретних мера које у будућности треба применити како би саобраћајна
инфраструктура Смедерева била у складу са циљевима будућег развоја града.
Кључне речи: саобраћајна инфраструктура, транспортни захтеви, Смедерево

ANALYSIS OF NEEDS FOR THE DEVELOPMENT
OF TRAFFIC INFRASTRUCTURE IN THE CITY OF SMEDEREVO
FOR THE PERIOD FROM 2020 TO 2030
Abstract: The traffic study is an integral part of the General Urban Plan and is usually prepared for
a period of 10 to 20 years, with the aim of harmonizing the future transport system with the forecasted
needs of the residents and the development of the city. The subject of this paper is the road
infrastructure of the city of Smederevo, which is located in the Podunavlje District, while the aim of
this paper is to find an appropriate variant of the transport system that will be rationally, functionally
and temporally harmonized with spatial and socio - economic development of the city, based on the
analysis of the current situation and the forecast of future transport demands.
The paper analyzes traffic from various aspects, including technical and operational characteristics
of roads, parking, terminals, public transport and transport patterns. The analysis was done at the
macro level, and its results provide basic guidelines for the development of the future transport
network. The paper concludes with a proposal of measures that should be applied in the future in
order to make road infrastructure of Smederevo to be in line with the goals of future city development.
Keywords: road infrastructure, transport demands, Smederevo
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1. УВОД
Саобраћајна студија је саставни део Генералног плана и израђује се за период од 10 до 20
година. Предмет овог рада јесте израда саобраћајне студије града Смедерева на макро нивоу
на основу реалних и хипотетичких података. [1] У раду је анализиран транспортни систем са
различитих аспеката. За потребе анализе постојећег стања град је подељен на 11 зона, а
претпостављено је да ће се у будућем стању развити једна нова зона. Циљ рада је да се на
конкретном примеру прикажу сви аспекти које је неопходно узети у обзир приликом оцене и
планирања транспортног система града.
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈА У СМЕДЕРЕВУ
За потребе анализе транспортних захтева на макро нивоу град је подељен на 11 зона (слика 1).

Слика 1. Зонски систем града Смедерева у постојећем стању
Зоне у којима има највише становника су зоне број 4 и 9 и у њима се налази по 14365
становника, као и највећи број запослених становника. Укупна површина града износи 7,83
км2. Број радних места је највећи у зони 1 и износи 3978, док се нешто мањи број радних места
налази у зони 2. Највећу површину има зона 9 са 2,62 км2. Број путничких аутомобила је
највећи у зонама 4 и 9 са 5140 и 4940 ПА. Степен моторизације варира између зона, у већини
зона је приближно једнак, осим у зонама 2 и 8 у којима је степен моторизације једнак 0, јер су
у питању радне зоне. Густина радних места је најизраженија у зони 2 па затим у зони 8, док је
у осталим зонама знатно мања.
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Табела 1. Категоризација уличне мреже
Проценат
Проценат
основне
укупне
Категорија
Дужина
уличне
уличне мреже
саобраћајнице
(km)
мреже
примарна
саобраћајница
11,45
28%
10,7%
секундарна
саобраћајница
29,83
72%
27,8%
Σ1
41,28
100
саобраћајница нижег
ранга
66
61,5%
Σ2
107,28
100
У табели 1. приказане су укупне дужине саобраћајница по категоријама и проценат
саобраћајница основне уличне мреже и укупне уличне мреже. У укупној дужини уличне
мреже најзаступљеније су саобраћајнице нижег ранга.
Табела 2. Карактеристике линија јавног превоза града Смедерева
Стара Ж.Σ или
Назив линије
Нова Ж.Горња
Кајмакчаланска средња
Стара Ж. вага-АС.
Тип линије
-А.С.
вредност
Дужина линије (km)
4,5
2,5
9,4
16,4
Ваздушно растојање
између терминуса
3,9
2,1
2,2
2,7
Број стајалишта по смеру
8
5
14
9
Средње међустанично
растојање
0,64
0,63
0,72
0,66
Површина 5-минутне
пешачке доступности
(km2)
3,6
2,1
5,1
3,6
Густина мреже (km/km2)
2,1
Коефицијент
закривљености
1,15
1,19
4,27
2,2
Средњи интервал слеђења
(min)
15
25
20
20
У табели 2. дат је приказ карактеристика линија јавног превоза града Смедерева. Укупна
дужина линија износи 16,4 km. На градском подручју града просечан број стајалишта је 9,
рачунајући трасе сваке од наведених линија. Средња дужина међустаничних растојања је
приказана за сваку линију и на нивоу свих линија износи око 660 m што не одговара пешачкој
доступности у градском подручју, јер је пожељно је пројектовати аутобуске стајалишта тако
да средња дужина међустаничног растојања износи од 250-500 m Можемо видети да је
коефицијент закривљености на линији Стара Ж.-Кајмакчаланска-А.С. 4.27, што указује на то
да је траноспортни рад на посматраној траси кретања возила велики. Теоријски је коефицијент
закривљености једнак јединици. Просечан интервал слеђења возила је око 20 min.
Путнички терминал, главна аутобуска станица у граду Смедереву налази се у централном делу
града, као и главна железничка станица која се налази 300 метара ваздушном линијом од ње.
Позиција ових терминала је погодна за приступ корисника систему јер се налази у централном
делу и има добру повезаност са осталим зонама. Аутобуска станица је намењена за
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међуградски и међународни транспорт путника. Површина коју обухвата аутобуска станица
подразумева и простор намењен путницима и простор намењен аутобусима. Аутобуска
станица садржи 10 перона и приступ перону је ограничен и контролише се системом рампи.
Највећи број полазака се реализује на релацији Смедерево – Београд.
Железничка станица је намењена за путнике која искључиво долазе из јужних делова Србије.
Постоји само 4 поласка у току дана која омогућавају долазак путника у Смедерево. Желзнички
саобраћај у Смедереву није довољно развијен. Главни проблем представља и сама локација
железничке станице, која се налази пактично на улазу у Смедеревску тврђаву.
Робни терминали су смештени у периферним деловима града. Овај терминал опслужује
искључиво потребе велике индустрије, што је у Смедереву Нова Железара.
Посебно значајан део саобраћајне инфраструктуре Смедерева је Дунав, као водни путни
правац великог али недовољно искоришћеног потенцијала. Лука Смедерево налази се у зони
2 и такође опслужује потребе Нове Железаре.
У граду постоји зонски систем наплате паркирања који садржи црвену, жуту и зелену зону. У
црвеној зони је дозвољено максимално два сата паркирања, у жутој је максимално четири сата
паркирања, док је у зеленој зони паркирање временски неограничено. Плаћање се врши
слањем СМС-а. Капацитети за паркирање су довољни да задовоље захтеве корисника.
На периферији паркирање се обавља без наплате, најчешће унутар блоковских површина.
Корисници који паркирање реализују на периферији прихватају дуже растојање пешачења до
циљне тачке. Такође, проблем који је примећен јесте одређен проценат путничких аутомобила
на мрежи саобраћајница који тражи слободно паркинг место.
Анализа карактеристика кретања заснива се на подацима добијеним саобраћајним
истраживањима. Најзаступљенији вид кретања међу укупним и радним кретањима јесте
кретање путничким аутомобилима.
Табела 3. Расподела кретања по начину
Начин
Укупна кретања
Радна кретања
кретања Учешће
Број
Учешће
Број
[%]
кретања
[%]
кретања
Пешачење
8%
13294
7%
5002
Бицикл
3%
4985
3%
2144
ПА
81%
134601
79%
56449
ЈГП
5%
8309
9%
6431
Остало
3%
4985
2%
1429
УКУПНО
100%
166174
100%
71455
Табела 4. Расподела кретања по сврхама
Број
Сврха
Учешће
кретања
Становање
49%
81425
Посао
43%
71455
Остало
8%
13294
Укупно
100%
166174
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Најзаступљенија сврха кретања је, поред становања, одлазак на посао, док све остале сврхе
имају релативно малу заступљеност, тј. само 8%.
3. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРОБЛЕМА У ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ
Да би се идентификовали саобраћајни проблеми у постојећем стању, извршено је оптерећење
постојеће саобраћајне мреже постојећим транспортним захтевима.
Обзиром на то да је утврђено да постојећа мрежа није могла да испуни постојеће захтеве,
морало се приступити систему краткорочних мера, ради побољшања постојећих проблема.
Систем краткорочних мера примењен је ради отклањања уочених недостатака у саобраћајном
систему града који би могли да се отклоне у релативно кратком временском периоду.
Највише недостатака примећено је у односу протока и капацитета. Приликом прорачуна
појавило се доста деоница на којима је однос проток/капацитет био већи од 0,85. Мере које су
се односиле на ове деонице су управљачки захвати на саобраћајним површинама у ужој
гравитационој зони школе, а намењени су смиривању саобраћаја и контролисаном кретању
деце, као и боље обележавање саобраћајном сигнализацијом, уклањање уличног паркирања и
тиме ослобађање простора за изградњу још по једне саобраћајне траке.
Када је у питању однос протока и капацитета који се креће у распону од 0,65 и 0,85, било је
неопходно да се усагласи неколико програма рада светлосних сигнала према стварним
променама саобраћајног оптерећења у току дана. Више програма рада светлосних сигнала који
се смењују према одређеном сату у току дана обезбеђује флексибилнији рад светлосних
сигнала и мање временске губитке корисника. На неким местима треба заменити саобраћајне
знакове, јер им је због старости коефицијент ретрорефлексије испод прописане вредности.
4. ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА БУДУЋЕГ СТАЊА
На основу анализе постојећег стања и свих прикупљених и обрађених података добија се увид
о тренутном стању транспортног система у Смедереву, предностима и недостацима овог
градског система које би у будућем стању требало унапредити и побољшати.
Транспортни систем града Смедерева тренутно функционише без већих недостатака.
Структура саобраћајног тока у оквиру централне градске зоне је стриктно дефинисана.
Теретним возилима носивости преко 3.5 тоне је забрањено кретања центром града.
Обилазница око Смедерева задовољава тренутне захтеве за превозом терета [2, 4].
Сама територија града добро је опслужена линијама ЈГП-а, али ниво услуге ЈГП-а није на
задовољавајућем нивоу. Неопходно је повећати број полазака возила како би се остварио виши
ниво услуге.
Град Смедерево има проблем са железничким саобраћајем, као и са железничким терминалом
[4]. Смедеревска тврђава не може добити статус UNESCO док се железнички терминал не
измести, јер се налази уз саму тврђаву. Пешачки, возачки и железнички токови су у директом
контакту на терминалу, што је недопустиво. Једно од будућих решења је измештање
железничког терминала.
Један од главних недостатака града Смедерева је неизграђеност бициклистичких стаза.
Паркирање је један од проблема на целој територији града. Највише постоји уличног
паркирања које знатно смањује капацитет саобраћајница.
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На основу горе поменутих проблема и препоручених краткорочних мера које би у најкраћем
периоду уклониле недостатке, потребно је дефинисати циљеве и мере којима би дугорочније
деловали на идентификоване проблеме и елиминисали их.
Дефинисани су следећи циљеви:
− Смањење коришћења ПА
• развијенији јавни превоз
• развијен бициклистички саобраћај
− Изградња вануличних паркиралишта
− Измештање објеката који привлаче велики број посетилаца у централном градском
подручју( на пример: аутобуска станица- мане аутобуских станица које су смештене у
централном градском подручју су:
• повећање времена путовања,
• стварање велике буке,
• додатно оптерећење саобраћајница,
• стварање додатних конликтних ситуација са осталим учесницима у саобраћају)
− Повећање капацитета саобраћајница намењеним ПА на главним коридорима
5. ПРОГНОЗА ПОТРЕБА ЗА БУДУЋЕ СТАЊЕ
Како би се прогнозирале будуће транспортне потребе користи се секвенцијални
четворостепени модел [3, 5]. Овај модел подразумева да се кроз четири корака, који се
извршавају један за другим, прогнозирају будући транспортни захтеви, при чему резултат
сваког корака представља улазни податак за наредни корак.
У наведеном поступку примењена је диверзиона крива. Помоћу диверзионих кривих рачунају
се пропорционални односи у расподели кретања између моторизованих и немоторизованих
(пешачких кретања и кретања бициклом) начина кретања. Проценат пешачких кретања се
одређује у односу на растојања између одређених зона, односно њихових центроида.
Диверзиона крива показује колика су прихватљива растојања на којима би корисници
пешачили.
На основу спроведених анкета у домаћинству може се закључити да су путовања путничким
аутомобилом и путовања возилима јавног градског транспорта путника два најзаступљенија
вида моторизованих кретања у граду, те су сва прогнозирана моторизована путовања
расподељена на ова два вида превоза.
6. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА РАЗВОЈ БУДУЋЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ СМЕДЕРЕВА
Анализа матрица кретања за урађена је методом ,,Све или ништа“. На основу оптерећења
постојеће саобраћајне мреже будућим транспортним захтевима, на слици 2 дат је приказ
капацитета и искоришћења најоптерећенијих деоница и ту се примећује да на одређеним
деоницама долази до саобраћајног загушења, најчешће у централном градском подручју.
Стога је неопходна реконструкција појединих саобраћајница са циљем повећања капацитета,
као и нови предлози у оквиру саобраћајног система.
Нови предложени систем обухвата увођење две траке по смеру на одређеним саобраћајницама,
уклањање уличног паркирања, постављање нове саобраћајне сигнализације и промену
коловозног застора, као и увођење нове линије јавног градског превоза.
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Конкретно: на деоници b-a (ул. Слободе) предложено је проширење постојеће саобраћајнице,
односно додавање саобраћајне траке како би се повећао капацитет, на деоници а-1 (ул.Саве
Немањића-Вука Караџића) такође је предложено проширење и та деоница је постала примарна
саобраћајница , на деоници е-f (ул. 17. Октобра-Шалиначка) предложена је измена плана рада
светлосних сигнала и проширење саобраћајнице, на деоници 9-s (ул. Кајмакчаланска)
предложена је промена саобраћајне сигнализације и уклањање уличног паркирања, на деоници
h-g (ул. Пролетерска) предложено је проширење саобраћајнице и та деоница постаје примарна
саобраћајница, а на деоници d-e (ул. Носилаца Албанске Споменице) предложено је уклањање
уличног пакирања.
Што се тиче унапређења немоторизованог саобраћаја, на конкретном прилогу није обележена
деоница на којој је предложена изградња бициклистичке стазе. Предлог је да се стаза изгради
у улици која кроз град пролази паралелно са Дунавом.

Слика 2. Однос протока и капацитета на деоницама најкраћих рута за будуће стање
7. ОГРАНИЧЕЊА АНАЛИЗЕ
Приликом писања рада, неки од података који су коришћени су реални (социо-економски
подаци на нивоу града и подаци о саобраћајној мрежи), док су неки хипотетички (социоекономски подаци на нивоу зоне и подаци о карактеристикама кретања). Из тог разлога, за
правилно сагледавање стања транспортног система, неопходно је спровести саобраћајна
истраживања на репрезентативном узорку.
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8. ЗАКЉУЧАК
Предмет овог рада била је макро анализа транспортног система града Смедерева са различитих
аспеката.
Прикупљени социо- економски показатељи су јако битни приликом планирања развоја
транспортног система било ког града. Од њиховог квалитета зависи квалитет анализе и
прогнозе за будуће стање.
Постојећа мрежа у постојећем стању није довољна да испуни постојеће захтеве, с тога се мора
приступити систему краткорочних и дуогорочних мера. Систем краткорочних мера односи се
на уочене недостатке у саобраћајном систему града који би могли да се отклоне у релативно
кратком временском периоду. Потребно је да се усагласи неколико програма рада светлосних
сигнала према стварним променама саобраћајног оптерећења у току дана. Више програма рада
светлосних сигнала који се смењују према одређеном сату у току дана обезбеђује
флексибилнији рад светлосних сигнала и мање временске губитке корисника.
Мере које се односе на Смедерево су управљачки захвати на саобраћајним површинама у ужој
гравитационој зони школе, а намењени су смиривању саобраћаја и контролисаном кретању
деце, као и боље обележавање хоризонталном и вертикалном сигнализацијом,. Још неке од
дефинисаних мера за бољи транспортни систем јесу:
1. увођење нових линија градског превоза и измена реда вожње свих линија,
2. повећање капацитета примарних саобраћајница
3. уклањање уличног паркирања на појединим саобраћајницама
Основни циљ студије за град Смедерево јесте смањење броја путничких аутомобила на мрежи,
а већи проценат коришћења јавног градског превоза и немоторизованих видова кретања. Ниво
емисије CО2 и буке у граду био би мањи. Систем би био растерећенији. Времена путовања би
била краћа, а ниво услуге виши.
Анализа и предлози мера урађени су са основним циљем да се у граду Смедереву смањи број
путничких аутомобила на мрежи, а повећа проценат коришћења јавног градског превоза и
немоторизованих видова кретања. На тај начин ниво емисије CО2 и буке у граду био би мањи,
систем би био растерећенији, времена путовања би била краћа, а ниво услуге виши.
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РАЗВОЈ ДИГИТАЛНОГ ПРОСТОРНОГ РАЗМИШЉАЊА –
ГИС У ЕДУКАЦИЈИ СТУДЕНАТА У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ
Ана Петровић1, Академија техничких струковних студија Београд
Александар Шотић2, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Укупне промене у свим аспектима друштва које су омогућене применом
информационих и комуникационих технологија (ИКТ) чине развој информационог друштва.
Претходно наведено хијерархијски проистиче из ширег, ЕУ оквира, у којем су ИКТ препознате
као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност. Савремени (дигитални)
процесори текста, табела и слика (растерских и векторских) саставни су део палете неких
од основних алата које студенти, као будући инжењери, користе у свакодневном раду. У том
смислу, може се приметити да је свеприсутнији и доступнији и алат за процесирање
просторног приказа података као што је то географски информациони систем (ГИС) као
систем за подршку просторном размишљању у дигиталном простору. У овом раду
представиће се значај просторног размишљања у едукацији, а затим и ГИС-а као алата за
просторно размишљање. У раду се приказују и први резултати увођења предмета који
укључује просторно размишљање и ГИС, и поједина искуства из извођења наставе са
студентима мастер студија студијског програма Безбедност саобраћаја и организација
саобраћаја и транспорта.
Кључне речи: просторно размишљање, ГИС, образовање, безбедност саобраћаја.

DEVELOPMENT OF DIGITAL SPATIAL THINKING –
GIS IN STUDENT EDUCATION IN TRAFFIC ENGINEERING
Abstract: The overall changes in all aspects of society that are made possible by the application of
information and communication technologies make up the development of the information society.
The above hierarchically stems from a broader, EU framework, in which ICTs are recognized as a
major factor influencing economic growth and innovation. Modern (digital) word, tables and images
(raster and vector) processors are an integral part of the range of some of the basic tools that
students, as future engineers, use in their daily work. In this sense, it can be noticed that a tool for
processing spatial representation of data such as Geographic Information Systems (GIS) as systems
to support spatial thinking in digital space is becoming more present and accessible. This paper will
present the importance of spatial thinking in education, and then GIS as a tool for spatial thinking.
The paper also presents the first results of subject development, which includes spatial thinking and
GIS, and some experiences from teaching with students of the master's study of the study program
Traffic Safety and organization of Traffic and Transport.
Keywords: spatial thinking, GIS, education, traffic safety.
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1. УВОД
Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) су током само једне људске генерације
револуционарно промениле начин живота, учења, рада и забаве. ИКТ све дубље
трансформишу начин интеракције људи, предузећа и јавних институција. Укупне промене у
свим аспектима друштва које су омогућене применом ИКТ чине развој информационог
друштва. Стратегијом развоја информационог друштва обухваћене су приоритетне области
које доприносе развоју информационог друштва, укључујући и ИКТ у образовању, науци и
пословном сектору. Стратегија развоја дигиталних вештина је програм којим се на целовит
начин уређује развој дигиталних вештина становништва са циљем коришћења потенцијала
савремених ИКТ у правцу подизања квалитета живота свих грађана, веће запослености,
ефикасности рада и економског раста друштва. Високо образовање треба да директно
доприноси одрживом развоју праведног друштва, заснованог на знању и иновацијама, развоју
културе, технологије и критичког мишљења, као и неговању културне разноликости.
Стратегија образовања и васпитања стога поставља захтеве за развој дигиталног образовања,
унапређивање дигиталних капацитета и дигиталних компетенција ученика (Стратегија, 2010,
2020, 2021).
Претходно наведено хијерархијски проистиче из ширег, ЕУ оквира, у којем су ИКТ препознате
као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност. Комисија ЕУ предложила је
успостављање Дигиталног компаса, програма којим ће се дигиталне амбиције ЕУ-а за 2030.
преточити у конкретне циљеве и загарантовати њихово остваривање (ЕC, 2021). Компас
обухвата средства за остварење визије и кључне етапе дефинисане у оквиру четири главне
тачке: (1) становништво са дигиталним вештинама и висококвалификовани дигитални
стручњаци; (2) сигурна и одржива дигитална инфраструктура; (3) дигитална трансформација
предузећа; и (4) дигитализација јавних услуга.
Савремени (дигитални) процесори текста, табела и слика (растерских и векторских) саставни
су део палете неких од основних алата које студенти, као будући инжењери, користе у
свакодневном раду. У том смислу, може се приметити да је свеприсутнији и доступнији и алат
за процесирање просторног приказа података као што је то географски информациони систем
(ГИС) као систем за подршку просторном размишљању у дигиталном простору.
Као поједини од скорашњих примера укључивања ИКТ и ГИС у унапређење животних и
пословних услова у Републици Србији могу се издвојити пројекти из области безбедности
саобраћаја:
1. База података о обележјима безбедности саобраћаја (http://195.222.99.60/ibbsPublic/),
коју је развила Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије
2. Портал безбедности саобраћаја са базама података за локалне самоуправе у ГИС
окружењу (https://amss-cmv.co.rs/portal-bezbednosti-saobracaja/) који је развијен под
АМСС-ЦМВ, о обележјима безбедности саобраћаја чија је платформа у потпуности
заснована на ГИС-у.
3. Сигурне стазе и путање кретања ученика основних и средњих школа у Бору
(https://bor.sigurnestaze.com/; https://sigurnestaze.com/) који је развијен од стране ГИС
Удружења Србије, за приказ елемената саобраћајних незгода, мапираних критичних
тачака и локација, односно путања за кретање ученика, такође заснован на ГИС-у.
У Академији техничких струковних студија Београд (АТССБ), у курикулумима појединих
студијских програма, укључени су и неки од горе наведених захтева путем едукације
студената о дигиталном просторном размишљању и примени ГИС инжењерских вештина.
У овом раду представиће се значај просторног размишљања у едукацији, а затим и ГИС-а као
алата за просторно размишљање. У наставку приказаће се и први резултати увођења предмета
који укључује просторно размишљање и ГИС и поједина искуства на основу извођења наставе.
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2. ПРОСТОРНО РАЗМИШЉАЊЕ И ГИС
Просторно размишљање је саставни део свакодневног живота. Према Националном
истраживачком савету САД (NRC, 2006) просторно размишљање подразумева познавање:
– Просторних концепата; различитих начина израчунавања удаљености, координатног
система и природе простора у две и три димензије, а укључује и релативну локацију,
концепте суседности, раскрсница и региона.
– Просторног представљања; односа између погледа: ортогоналне и перспективне карте,
ефекта пројекција, принципа графичког дизајна (симбологија).
– Просторног расуђивања; различитих начина размишљања о најкраћим удаљеностима,
способности екстраполације и интерполације, процене нагиба терена са карте
контурних линија.
Према Michel и Hof (2013, Слика 1) управо везе између три наведена концепта дају просторном
размишљању његову моћ свестраности и применљивости.

Слика 1. Концепт просторног размишљања
Извор: Michel и Hof, 2013

Када се говори о ГИС-у, углавном се мисли на скуп компјутерских технологија који
омогућавају визуелизацију и манипулацију геоподацима на једноставан визуелни метод
(Zwartjes, 2014). ГИС се може назвати и географском информационом науком (Goodschild,
1992) која да укључује и приступ и начин гледања на свет (Milson et al., 2012), при чему се
ГИС користи као алат или технологија за стицање вештина просторног размишљања.
ГИС представља посебну врсту ИКТ (Самчовић, 2019). ГИС комбинује компјутеризоване мапе
различитих појава, од локалних до глобалних, заједно са компјутерским софтвером који
омогућава кориснику да креира, комуницира са и анализира мапиране податке како би доносио
одлуке на основу просторних образаца (Baker et al., 2012). Пошто су компјутерске мапе базе
података просторних информација, корисник се фокусира на анализу просторних образаца,
односа и трендова. Просторна анализа укључује истраживање свега што се може приказати на
мапама, базама података, сликама Земљине површине, графиконима и на друге начине, што се
може просторно проучавати. Национални савет за истраживање САД (NRC, 2006) навео је да
се просторно размишљање може и треба предавати у школама и да морамо да негујемо
генерацију студената који су просторно писмени јер је просторно размишљање
фундаментални и неопходан начин размишљања који се примењује током читавог животног
века. Област ГИС образовања бави се подучавањем о ГИС-у у области саме ГИС дисциплине,
као и спрезањем са појединим професионалним областима. Настава о ГИС-у треба да се
фокусира на то како се информације представљају и како се могу анализирати, и припрема
студенте за њихове професионалне каријере.
Таква настава треба да се тиче подучавања о ГИС-у, решавању проблема и разумевању
концепата, коришћења функција просторне анализе за анализу образаца, односа и трендова у
просторним појавама у бројним областима, укључујући и безбедност саобраћаја, заштиту од
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пожара или безбедност и здравље на раду. ГИС омогућава студентима да разумеју нпр. бројне
аспекте безбедности саобраћаја, од којих су готово сви просторне природе.
ГИС може да се користи као скуп задатака који се заснива на истраживању и решавању
саобраћајних проблема, који укључује спрегу теренског и рада у рачунарским центрима.
Студенти могу да истражују проблеме безбедности саобраћаја, било на нивоу компаније, на
нивоу локалне самоуправе или на нивоу државе. ГИС омогућава студентима да лакше
визуелизују и испитају сложене међуодносе између путне инфраструктуре, возила, учесника
у саобраћају, и појединих стања које утичу на ово окружење. Због овога, студенти су у стању
да извуку закључке о проблемима из стварног света који су релевантни за њихово локално
окружење, што ГИС чини веома одговарајућим алатом за образовање ради унапређења
безбедности саобраћаја. Такав начин рада помаже студентима да критички размишљају,
користе стварне податке и повезују их са актуелним изазовима. Овде се истиче да су
геотехнологије, заједно са биотехнологијама и нанотехнологијама, три кључне вештине и
тржишта рада које је идентификовало Министарство рада САД за 21. век (Gewin, 2004).
Уз просторно размишљање, критичко и аналитичко, овим се омогућује и учење засновано на
пројектима, напредна истраживања, ажурност података и информација, повезаност са ширим
заједницама, мобилност и трасирање каријерних путева, док студенти постају једни од
најзначајнијих носилаца дигиталних промена и ИКТ развоја. Допринос ГИС-а за развој
едукације односи се и на учење засновано на снази визуелно-просторног разумевања,
развијања вештина мишљења, професионалног учења и мотивације (Аrtvinli, 2010).
Разноликост података и информација повећава интересовање студената за предмет.
(Lemenkova, 2015). Развој вештина и способности коришћења ГИС-а није важан само у
стручном образовању, већ и за шире формално образовање у било којој области. Коришћење
геоинформационих технологија омогућава визуелизацију података и извођење предавања на
високом стандарду, као и интегрисање мултидисциплинарног приступа у предавањима.
Студенти тако могу да буду активни учесници у процесу учења, а не пасивни слушаоци.
Kомбиновање традиционалних наставних метода са ГИС-ом заснованим на рачунарству у
облаку, на пример, омогућава студентима да ефикасније развију вештине просторног и
временског критичког мишљења у комбинацији са савременим ИКТ решењима (McCloughlin,
2018).
Настава у вези са ГИС-ом може се реализовати кроз више облика. Начин уобличавања наставе
(усмерена на наставника или студенте) одређује сам начин извођења те наставе. Приказана
графичка представа Пирамиде (степенастог концепта) едукативних фаза из ГИС-а (Слика 2)
може да се користи и као скала зрелости наставе у вези ГИС-а.

Слика 2. Пирамида (степенасти концепт) едукативних фаза из ГИС-а
Извор: адаптирано Artvinli, 2010, Schubert и Mehren, 2009
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Quantum GIS (QGIS) (https://www.qgis.org/), због своје доступности – бесплатан је, веома је
добар избор као алат у ГИС едукацији.
QGIS је пример отвореног ГИС-а који се по својој функционалности такмичи са
комерцијалним еквивалентима и често их превазилази због бројних додатака који проширују
могућности основне верзије. Али осим QGIS-а, постоје стотине других отворених ГИС
софтвера и ГИС пројеката који се заснивају на сличним принципима. Биће довољно поменути
Leaflet, OpenStreetMap, OSGeo, OpenEV, GeoTools чија је појава значајно олакшала живот
многим ГИС корисницима.
3. РЕЗУЛТАТИ
Као резултат захтева за сталним унапређивањем курикулума, захтева за развојем дигиталног
друштва и спроведеног истраживања студентске популације, просторно размишљање и ГИС
су укључени у поједине наставне целине предмета ИТ у инжењерству. Развијени наставни
материјали односе се на нивое знања који су прилагођени студентима мастер студија
студијских програма: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Безбедност
саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта.
Развијене наставне целине односе се на:
– Основе просторног размишљања
– Просторни изазови у стручној области (безбедност саобраћаја и др.)
– Основе ГИС-а
– Коришћење Q-GIS-а
Поједине наставне јединице реализоване су кроз:
– Рад у Q-GIS кроз преглед менија, упознавање са основним опцијама програма,
коришћење зоом алата и атрибутна табела.
– Формирање пројекта и у њима дефинисање структуре података (тачкасте, линијске и
полигоналне структуре).
– Унос позадинске подлоге, унос података и модификација података.
– Претраживање података, дефинисање упита и формирање извештаја (тематских карта).
Модели података који су креирани као основа за студентске задатке, представљају везу између
података и објеката. На основу њих креирани су садржаји од података различитог типа: тачке,
линије и полигони. У области безбедности саобраћаја, наведеним типовима података су
моделирани саобраћајни знаци, саобраћајнице и паркинг места, респективно. Као резултат,
креиране су тематске карте на којима је извршена визуелизација прикупљених података и
резултати почетних анализа (једноставних упита). На овај начин, кроз решавање реалних
проблема, студенти се подстичу да првенствено сагледају тренутно стање, а потом га
представе преко алата за ГИС – QGIS. Путем формирања упита и визуелизацијом резултата
упита, студенти су били у стању да боље сагледају задатке које решавају и дају боља решења.
Развијање ГИС апетита довела је до позитивне повратне информације студента који су сада у
стању да наставе освајање просторног знања и примене га на радним местима ради олакшања
и подизања на виши ниво рада у струци.
4. ЗАКЉУЧАК
Укључењем ГИС-а у развој студијског програма Безбедност саобраћаја и организација
саобраћаја и транспорта АТССБ, уз критичко и аналитичко просторно размишљање, омогућује
се учење засновано на пројектима, напредна истраживања, ажурност података и информација,
повезаност са ширим заједницама, мобилност и трасирање каријерних путева, док студенти
постају једни од најзначајнијих носилаца дигиталних промена и ИКТ развоја.
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Да би се осигурало да ГИС као алат за просторно размишљање буде подржан у образовању,
неколико елемената се могу препознати као кључни. Требало би да постоје програми који
обезбеђују материјалну подршку (хардвер, софтвер и приступ мрежи), логистичку подршку
(инсталација и надоградње), подршку у настави (припреме и обуку током рада), подршку
наставном плану и програму (циљеви, лекције итд.), као и подршка заједнице (препознавање
образовне вредности од стране акредитационих тела). Просторно размишљање у образовању
треба да буде стална вредност поред других базичних. Због својих могућности ГИС је одлично
средство за стицање основних вештина просторног размишљања, што је и потврђено током
извођења наставе. Искуства стечена током извођења наставе која је укључила елементе ГИСа студентима АТССБ, студијског програма Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и
транспорта, показују веома обећавајуће резултате, кроз развијање ГИС апетита и укључивање
у савремене дигиталне захтеве шире друштвене заједнице.
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ЗНАЧАЈ ИСПИТИВАЊА ВОЗИЛА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
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Апстракт: Иако истраживања показују да је човек најбитнији утицајни чинилац у
безбедности друмског саобраћаја, не сме се занемарити ни утицај возила. Чињеница је да
кроз поступак испитивања у Републици Србији не пролазе сва возила која учествују у
саобраћају, али треба истаћи да је сваки људски живот битан, иако се некада (а не би
требало) утапа у суморну статистику. Овај рад ће представити дугогодишње искуство
Лабораторије ЦИАХ Машинског факултета Универзитета у Београду у испитивању возила
– преправљених, за превоз опасних материја, амбулантних, ватрогасних, пољопривредних
трактора и многих других. Имајући у виду да се највећи број испитиваних карактеристика
односи на безбедност, али и да код неких возила функционалне карактеристике имају
директан утицај на исту (као што је то случај код амбулантних и ватрогасних возила), кроз
рад ће се покушати представити утицај испитивања возила у Републици Србији на повећање
безбедности учесника у саобраћају и даће се смернице за унапређење система испитивања.
Кључне речи: испитивање возила, безбедност, саобраћај.

THE IMPORTANCE OF VEHICLE TESTING TO INCREASE ROAD SAFETY
Abstract: Although research shows that the human is the most important influential factor in road
safety, the impact of vehicles must not be neglected. The fact is that all vehicles participating in traffic
do not go through the examination procedure in the Republic of Serbia, but it should be pointed out
that every human life is important, although sometimes (and it should not) is just drown into gloomy
statistics. This paper will present the long-term experience of the CIAH Laboratory of the Faculty of
Mechanical Engineering, University of Belgrade in testing vehicles - modified, for the transport of
hazardous materials, ambulance, fire, agricultural tractors and many others. Bearing in mind that
most of the tested characteristics are related to safety, but also that in some vehicles the functional
characteristics have a direct impact on it (as is the case with ambulances and fire trucks), the paper
will try to present the impact of vehicle testing in the Republic Serbia for improving the safety of
traffic participants and will give guidelines for improving the testing system.
Keywords: vehicle testing, safety, traffic.
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УТИЦАЈ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА НА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Предраг Јањић1, Министарство унутрашњих послова Р. Србије

Апстракт: Возило, један од фактора безбедности саобраћаја, својом сложеном
конструкцијом и због својих техничко-експлоатационих карактеристика може бити
утицајни фактор за настанак саобраћајне незгоде. У Србији техничка исправност возила је
препозната у 10% саобраћајних незгода као утицајни фактор, а светска искуства показују
да се возило као утицајни фактор јавља у око 12% незгода. Према томе, више од 160.000
људи, у свету, годишње погине у саобраћајним незгодама где је неисправност возила била
један од узрочника. Пнеуматици и уређај за заустављање су најшеће неисправни елементи на
возилима, а степен неисправности возила расте са старошћу возила. Предузимањем
одговарајућих мера проблем возила као фактора безбедности саобраћаја је решив. Решавању
овог проблема мора се посветити појединац, али и заједница, стручна лица и институције.
Циљ овог рада је приказ најзначајнијих резултата истраживања спроведених у Србији и
свету, а која се односе на утицај техничке исправности возила на безбедност саобраћаја.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, возило, техничка исправност.

THE INFLUENCE OF VEHICLE TECHNICAL FAILURES ON TRAFFIC SAFETY
Abstract: A vehicle, as one of the factors in traffic safety, due to its complex construction and its
technical and operational capabilities, can be an influential factor in causing traffic accidents. In
Serbia technical failures of vehicles are related to 10% of traffic accidents and around 12% in the
rest of the world. Thus, over 160.000 people in the world die in traffic accidents every year in which
vehicular malfunction was one of the causes. Tires and braking systems are most often at fault of the
technical malfunction, also the severity of malfunction increases with vehicle's age. As problematic
factors in traffic safety, vehicles’ malfunctions can be solved if the right measures are taken.
Individuals, communities, experts, as well as institutions must be committed to solving this problem.
The goal of this paper is presenting the most significant results gathered from the research done in
Serbia and in the world, relating to the influence a vehicle's technical regularity has on traffic safety.
Keywords: road safety, vehicle, technical correctness.
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1. УВОД
Друмски саобраћај представља сложен систем функционисања неколико компоненти: човека,
возило, пут и околина (слика 1). Свака од ових компоненти мора бити функционална за себе,
али функционална и са другим компонентама како би друмски саобраћај функционисао као
јединствен и безбедан систем. Управо ове четири компоненте препознате су као фактори који
утичу на безбедност саобраћаја.
На настанак саобраћајне незгоде утичу један или више фактора безбедности. Око 1.300.000
људи годишње погине у друмском саобраћају [15]. Јавља се потреба за смањењем ове
негативне појаве саобраћаја, а то је један од циљева научне дисциплине безбедности
саобраћаја. Најчешћи утицајни фактор на настанак незгоде је човек, ипак не треба занемарити
возило као утицајни фактор. Техничка неисправност возила утиче на настанак 13%
саобраћајних незгода, а у 2% незгода је он искључиви разлог за настанак незгоде [12].
Утврђено је да у зависности од периода посматрања и државе у којој је вршено истраживање
утицај возила на настанак саобраћајне незгоде се креће од 3 до 12% у просеку [11]. На светском
нивоу годишње преко 160.000 људи изгуби живот због неког техничког недостатка возила. У
односу на друге факторе, утицај техничке исправности возила на безбедност саобраћаја, није
превише истражен у досадашњим студијама.

Слика 1. Утицајни фактори који доприносе настанку саобраћајне незгоде
Извор: PIARC [13]

Циљ овог рада је преглед до сада објављених радова, који се баве темама утицаја техничке
исправности возила на безбедност саобраћаја. Овај литерарни преглед ће дати приказ
досадашњих достигнућа науке у овој области на основу којих је могуће дефинисати даље
правцe рада.
2. МЕТОДОЛОГИЈА
За потребе овог рада предузета је опсежна претрага научних радова и уџбеника. Претраживање
је вршено путем интернет странице ScienceDirect, GoogleScholar и Elsevier. Коришћењем
кључних речи Road Safety, Periodical technical inspection of vehicles, Effects of periodic motor
vehicles, Mechanical failures and traffic accidents, Effects of periodic motor vehicles at traffic
accidents, пронађен је велики број радова објављених у националним и међународним
часописима, као и на стручно-научним конференцијама у области безбедности саобраћаја
(преко 1.000 радова).
Почетна широка претрага укључивала је истраживања која нису повезана са темом овог рада.
У три корака извршена је тријажа радова, тако да су одабрани само они од значаја за литерерни
преглед на задату тему.
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Неопходно је било сузити број радова, због чега су у првом кораку провером наслова радова
избачени радови који се односе на поједине механичке склопове возила и њихов значај на
техничку исправност возила, утицај појединих система на активну и пасивну безбедност
возила, као и радови који су се бавили емисијом издувних гасова. У другом кораку су
анализирани апстракти преосталих научних радова и тада се дошло до 5 радова који одговарају
задатој теми. Упознавањем са апстрактом, уводом и закључцима почетних радова и прегледом
њихове литературе повећао се број литературе, па је након овог корака око 13 домаћих и
страних радова детаљно анализирано за потребе овог литерарног прегледа.
Резултати претраживања радова подељени су у две групе:
- Утицај старости возила на техничку исправност возила (безбедност саобраћаја);
- Утицај техничке исправности возила на безбедност саобраћаја.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Возило кроз производни процес пролази низ тестова којима се утврђује да ли је безбедно за
коришћење. Са претпоставком да су производни процес, стандарди које возило мора да
задовољи и контрола квалитета на високом нивоу, може се рећи да је возило на почетку своје
експлоатације апсолутно технички исправно. У току употребе возила долази до трошења и
оштећења компоненти возила које могу утицати на његово безбедно учешће у саобраћају.
Редовном провером техничке исправности могуће је уочити и отклонити недостатке на возилу
и учинити возило техничи исправним током времена екслопатације.
3.1 Утицај старости возила на техничку исправност возила (безбедност саобраћаја)

Проценат неисправних
возила

У Републици Словачкој је у 2019. години спроведено је истраживање [8] утицаја старости
возног парка на техничку исправност возила и дошло се до закључка да са повећањем старости
возила, повећава број неисправних возила, што се може видети на слици 2. У Словачкој у
категорији возила до четири године старости проценат неисправних био је 5,93%, док је за
возила старија од дванаест година било 17,49% неисправних. У Финској је према истом
критеријуму било 32,24% неисправних возила за возила старија од дванаест година [9]. У
посматраним временским периодима уочљиво је да проценат неисправних возила са годинама
старости возила расте. Највеће повећање неисправних возила уочљиво је током прве четири
године екслопатације (повећање од 5,93%).
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Слика 2. Проценат неисправних возила у односу на године старости у Р. Словачкој
Извор: AIS TK [8]

Старост возила утиче на поједине системе у возилу који утичу на техничку исправност
(кочиони систем, предњи трап, видиљост и пнеуматици).
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Са порастом година старости повећан је ризик од појаве недостатака на возилу. На узорку од
125.091 возила најчешће неисправности код возила су следеће: 14,9% неисправност кочног
система, 38,6% предњег трапа, 17,3% уређаја за нормалну видљивост и 10,1% неисправност
пнеуматикa [11].
Свеобухватним испитивањем утицаја старости на степен техничких недостатака система
возила може се видети да са порастом старости возила расте и степен техничке неисправности
(слика 3). Овај тренд је нарочито изражен код возила старости од једне до четири године [11].
Највећи пораст техничких недостатака на возилу уочава се код раста старости возила са прве
на другу годину старости [11]. Разлог томе може бити да власници нових возила су у првим
годинама екслоатације прилично сигурни у своја возила па иста не одржавају онако како би
то требало. Са годинама овај проценат

Слика 3. Промена нивоа техничке неисправности система возила у зависности од старости
возила
Извор: Петровић и др. [11]

На Новом Зеланду спроведено је истраживање утицаја периодичних техничких прегледа на
техничку исправност возила и cost-benefit анализа повећања учесталости периодичних
техничких прегледа. За возила старија од 6 година вршен је технички преглед два пута
годишње (уместо уобичајеног једног прегледа годишње). У случају дупло чешћег техничког
прегледа возила неисправности на возилима смањила се до 8%. Ипак, ово не утиче у довољној
мери на стопу настанка саобраћајних незгода да би увођење обавезног пестомесечног
техничког прегледа било исплативо. Да би се шестомесечни технички преглед исплатио,
потребно је утврдити да ће ова мера утицати на смањење 12% незгода [9].
Истраживање спроведено у десет држава ЕУ (Аустрија, Немачка, Ирска, Летонија, Шпанија,
Финска, Пољска, Словачка, Чешка Република, Естонија) показало је велико одступање
приликом спровођења испитивања техничке исправности. Старост возног парка и број
технички неисправних возила није у корелацији. Наиме, Пољска са возним парком просечне
старости 14,05 година, што је чини државом са старијим возним парком међу предметним
државама, има свега 2% неисправних возила, док Немачка, чији је возни парк просечно стар
8,88 година има 20,77% неисправних возила [8]. Резултати показују да државе, иако имају исте
нормативе које уређују област испитивања техничке исправности возила, не дају исте
резултате, односно испитивање техничке исправности возила се не спроводи на исти начин.
Разлози за овакве резултате могу бити разни. Држава путем закона и подзаконских аката, на
својој територији, може уредити чешћу проверу техничке исправности возила, што може
довести до тога да возила буду исправнија.
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Може бити да привредна друштва која врше технички преглед возила ово не обављају на
очекиваном нивоу или да је контрола ових друштава лоша, због чега се исптивање техничке
исправности не обавља како треба. Такође, потребно је улагати у обуку стурчних лица за
вршење техничког прегледа возила како би се исптиивање техничке исправности вршило
савесно. Праћењем тренда пораста техничке неисправности са старошћу возила и поређењем
просечне старости возила у Немачкој (која се сматра еталоном за ЕУ) и у Србији (просечна
старост 16,1 годину према Агенцији за безбедност саобраћаја), у Србији се може очекивати
скоро два пута више неисправних возила.
3.2 Утицај техничке исправности возила на безбедност саобраћаја
На територији града Београда у 2015. год. на узорку од 615 возила, након ванредног техничког
прегледа утврђено је да је 71 возило било неисправно. За возила врсте L најчешћа утврђена
неисправност је на уређајима за заустављање (50%), док је код возила врсте M1
најдоминантнија неисправност пнеуматика (42%). Код аутобуса и теретних возила, уређај за
заустављање је, такође, најчешће неисправан у 64,2%, односно 83,3% случајева репсективно
[7].
Провером техничке исправности возила у саобраћају 2001. године у Јужној Африци утврђено
је да 40% возила испитаних на приградском путу и 29% возила испитаних на аутопуту има
механичке кварове због којих таква возила морају бити искључена из саобраћаја, односно
таква возила повећавају ризик од настанка саобраћајне незгоде због техничке неисправности
[14]. Разлог већег броја неисправних возила на приградским путевима може бити што се на тој
врсти путева чешће користе возила за кратке релације, као што је одлазак до посла, школе и
слично, док се на аутопутевима чешће остварују дужа путовања или транзитна кретања.
Приликом путовања на дуже релације, корисници возила имају потребу да провере техничку
исправност возила, док на краћим релацијама могу довести себе у заблоду да им за таква
путовања техничка исправност не може значајно утицати на безбедност.
Обавеза провере техничке исправности новопроизведених возила се разликује од државе до
државе. У Србији новопроизведено возило се мора подвргнути провери техничке исрпавности
тек после две године. Број техничких неисправности повезан са стопом саобраћајних незгода.
У просеку једна неисправност на возилу повећала је стопу учестовања у незгоди за 3%.
Aутомобили су пре прве провере техничке исправности имали 2,18 техничких неисправности,
што је повећало стопу незгода за око 7% [5].
У 2013. години, више од 4.500 особа је погинуло у саобраћајним незгодама у којима су
учествовала теретна возила или аутобуси у ЕУ, што представља скоро 18% свих смртних
случајева у саобраћајним незгодама у тој години [6]. Посебну пажњу треба посветити свакој
незгоди у којој су учествовала теретна возила или аутобуси, јер иако чине мали број возних
јединица на мрежи саобраћајница, последице у незгодама у којима учествују су често
катастрофалне. Утицај техничке исправности возила на настанак саобраћајне незгоде, који
може бити чест код ове групе возила, због великог броја километара која пређу током једне
године, треба максимално смањити. Један од начина је чешћа инспекција техничке
исправности. Kраћи интервали инспекција могу смањити вероватноћу да неисправност возила
проузрокује саобраћајне незгоде [1].
4. ОБЈЕДИЊЕНИ ПРИКАЗ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА
Обједињени приказ најзначајнијих резултата је осмишљен тако да свака табела приказује
податке сваке појединачне групе о ауторима рада, часопису у коме је објављен и години када
је објављен, као и приказ најзначајнијег резултата/закључка (табеле 1 и 2).
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Табела 1. Преглед истраживања утицаја старости возила на стопу настанка СН
Аутор/Аутори
Hudec J. и остали
Петровић Ђ. и
сарадници

Keall&Newstead

Научни часопис
International scientific
conference on
sustiainable, modern
and safe transport
13. међународна
конференција
„БСЛЗ“
Accident Analysis
and Prevention 58

Година
објављивања

Закључак

2021

Са растом просечне старости расте и
број неисправних возила

2018

Степен оштећења возила је највећи у
прве четири године експлоатације

2013

Увођењем 6-месечног техничког
прегледа неисправности на возилу су
смањење за 8%, међутим трошкови ТП
превазилазе трошкове последица
неисправних возила.

Табела 2. Преглед истраживања утицаја исправности возила на стопу настанка СН

2

Аутор/Аутори

Научни часопис

Година
објављивања

Persia L. и остали

Transportation
Research Procedia 45

2020

Chernyaev и
сарадници

Transportation
Research Procedia 50

2020

Assemi B. и други

Transportation
Research Part A:
Policy and Practice
113

2018

Evgenikos P. и
сарадници

Transportation
Research Procedia 14

2016

Галић П.

XIV симпозијум
„Вештачење
саобраћајних незгода
и преваре у
осигурању“

2015

Christiensen&Elvik

Accident Analysis and
Prevention 39

2007

Van Schoor и остали

Accident Analysis and
Prevention 33

2001

Bellavigna O. и
остали

Society of Automotive
Engineers

1998

Тешка теретна возила
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Закључак
Техничка исправност возила
негативно утиче на стање
безбедности саобраћаја.
Учестала и боља провера техничке
исправности утиче на смањење
ризика од настанка саобраћајне
незгоде.
Краћи интервали инспекција могу
смањити вероватноћу да
неисправност возила утиче на стопу
саобраћајних незгода.
4.500 особа је погинуло у СН са
тешим теретним возилима и
аутобусима, што представља 18%
свих смртних случајева у Европи
На узорку од 615 возила на
ванредном техничком прегледу 71
возило је било неисправно. Уређаји
за заустављање и пнеуматици су
најчешћа неисправност
Једна неисправност на возилу
повећава стопу учествовања у
незгоди за 3%.
На локалним путевима је више него
на аутопутевима утврђено присуство
неисправних возила
Инспекцијом тешких теретних
возила након саобраћајне незгоде
свега 11% није имало неисправности.
39,5% ТТВ2 је имало озбљине
неисправности

5. ЗАКЉУЧАК
Литерарним прегледом утицаја техничке исправности возила на безбедност саобраћаја
утврђено је да овај утицајни фактор варира од државе до државе. Према подацима Агенције за
безбедност саобраћаја, возило као утицајни фактор се последњих 5 година у Србији појављује
у 8% незгода, са трендом раста од 2018. године. Број техничких неисправности повезан је са
стопом саобраћајних незгода. У просеку једна неисправност на возилу повећава стопу
учествовања у незгоди за 3% [5]. Најчешће неисправности возила које утичу на настанак
саобраћајних незгода су неисправност уређаја за заустављање и управљање, неисправност
пнеуматика и неисправност светлосно-сигналних уређаја.
На техничку исправност возила утиче старост возног парка, али и учесталост провере техничке
исправности и обученост стручних лица за вршење провере техничке исправности возила [9].
Возила највише „пропадају“ (откривено највише техничких неисправности) у прве четири
године екслоатације [11].
Проблему утицаја техничке исправности возила се треба системски посветити, исправност
возила посматрати као озбиљан узрочник настанка саобраћајне незгоде и појачати контролу
исправности возила у саобраћају. Држава треба да прати трендове из ове области [8].
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АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА СЕРВИСА ВОЗИЛА КАО КОМБИНОВАНОГ
СИСТЕМА МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА
Драгана Велимировић1, Академија техничких струковних студија Београд
Милан Велимировић2, FCA Srbija d.o.o.
Милан Марковић3, MTT SRB d.o.o.

Апстракт: Сервис за одржавање моторних возила се разматра као отказни отворени
систем масовног опслуживања са коначно много места у реду чекања. Са друге стране,
подразумева се и као затворени систем масовног опслуживања при чему су извршилаци посла
канали за опслуживање а радна места јединице које подносе захтев за опслуживање.
Циљ рада је да се комплексније приступи прорачуну потребног капацитета интегрално
разматрајучи оба наведена система масовног опслуживања. Излаз рада чини прорачун
добијен применом метода масовног опслуживања као и вероватносни аспект при чему се
изналази вероватноћа свих стања у којима се сервис може налазити као и оптималан броj
радних места и број запослених.
Кључне речи: систем масовног опслуживања, сервис за одржавање возила, оптимизација
капацитета.

CAPACITY ANALYSIS OF VEHICLE MAINTENANCE AS A COMBINED
MASS SERVICE SYSTEM
Abstract: Vehicle maintenance service is considered as open system for mass service with the
possibility of cancelation with finally many places in the queue. On the other hand, car service is also
understood as a closed system of mass service, where the executors of work are service channels and
work places are units that submit the request for service.
The aim of this paper is to take a more complex approach to the calculation of the required capacity
by integrally considering both of these queuing systems. The output is the calculation obtained by
applying the method of mass service as well as the probability aspect. The goal is to find the
probability of all conditions in which the service can be located, as well as the optimal number of
jobs and the number of employees.
Keywords: system of mass service, vehicle maintenance system, capacity optimization.
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1. УВОД
Сервис за одржавање возила се у Раду разматра првенствено као отворени систем масовног
опслуживања при чему се установљава вероватноћа стања у којима се он налази у циљу
установљења и вероватноће опслуживања под којом се подразумева вероватноћа стања да је
бар једно паркинг место слободно. Са тог аспекта полази се од приступа да се у сервисној
радионици за моторна возила не отклањају неисправности рада система возила јер отклањање
квара узрокује високе трошкове како за сам сервис тако и за кориснике услуга сервиса. Разлог
овога произилази из чињенице да давање услуга отклањања неисправности повлачи за собом
потребу запошљавања квалификованије радне снаге, како за потребе дијагностике тако и за
послове отклањања отказа и узрока отказа. Време трајања интервенције је, често, немогуће
унапред проценити а та времена су, са друге стране, неједнаког трајања и зависна од природе
неисправности која се отклања, што је неповољно са аспекта пројектовања процеса рада,
узокује непотребна уска грла, која се могу решити ванредним ангажманом свих ресурса.
За разлику од наведене концепције Радом се пројектује савременији приступ који се заснива
на замени делова у периоду њиховог исправног рада. Опис стратегија оваквог вида одржавања,
дат је у тачки 2. Ово доприноси поузданости рада возила, са једне стране, а тачној процени
времена трајања интервенције, са друге стране. Имајући у виду да се прописује време јављања
„возила“ на интервенцију може се и фреквенција наилазака возила у систем ѕа одржавање –
сервис, тачно проценити. На основу тога могуће је приступити анализи ових сервиса као
комбинованом систему масовног опслуживања.
2. САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У ОДРЖАВАЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Објекти за одржавање возила могу да се разврстају у групе по различитим основама:
типизираности, специјализованости, отворености према корисницима и величини. С обзриом
на отвореност према корисницима аутосервиси се деле на отворене и затворене [1]. Отворени
подразумевају да се сервис снабдева возима из одређене географске, геомаркетиншке,
ентитеске зоне при чему се разматрају различити власници. Са друге стране ако је систем за
одржавање део комплексног система за коришћење возила онда се говори о затвореном
систему. С аспекта познавања карактеристика возила и интензитета њихове експлоатације
затворени системи имају много више информација и могу једноставније да планирају
капацитете за одржавање.
У области превентивног одржавања моторних возила највећу пажњу заслужују две стратегије
одржавања [2]:
− Одржавање према поузданости,
− Тотално продуктивно одржавање.
Одржавање према поузданости подразумева да се структура система и његова поузданост у
току рада система анализирају. На основу тога се утврђују закони поузданости елемената и
целог система карактеристика поузданости. Ови подаци су база за програме и планове
превентивног одржавања.
Основни циљеви примене методологије одржавања према поузданости и безбедности возила
су:
− Обезбеђење поузданости и безбедности возила која се одржавају на нивоу
дефинисаном у току развоја и производње. При појави отказа возило треба вратити на
првобитни ниво поузданости и безбедности,
− Прикупљање података о понашању возила, током његовог коришћења, на основу којих
се могу предузети одговарајуће мере за побољшање квалитета.
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Претходно наведене циљеве треба остварити уз што мање трошкове (узимајући у обзир и
трошкове одржавања и трошкове последица отказа).
Тотално продуктивно одржавање (које је нашло широку примену и у аутомобилској
индустрији) се заснива на непрекидном посматрању, односно надзирању рада система и
променама од стране руковаоца и одржаваоца. На основу својих запажања и искуства доносе
се одлуке о мерама које је неопходно применити у циљу спречавања појаве отказа или
отклањању узрока ако је отказ настао. За примену ове методологије неопходан је домаћински
однос исусних корисника према возилу. Примена ове методологије не искључује коришћење
информације о поузданости већ њеном применом се само инсистира на потпуној одговорности
свих субјекта који су на било који начин у контакту са возилом. Идеја која је основа процеса
Тоталног продуктивног одржавања јесте да сва средства од којих зависи производња буду у
оптималном стању и расположиви за максимални учинак [3].
Кључно питање при одржавању моторних возила у наведеним приступима је првенствено
избећи последице појаве отказа, а не спречити појаву отказа. У овом раду је коришћен приступ
и претпостављени су параметри који се сусрећу у пракси рада сервиса који се бави
одржавањем аутобуса. Безотказни рад ових система за превоз путника је од велике важности
јер отказ у току периода рада повлачи бројне последице, међу које спада и незадовољство
путника, њихово кашњење или не стизање на жељене локације. Све ово повећава ризике и
трошкове пословања ентитета који се баве одржавањем.
Типови одржавања у пракси су најчешће су мешавина различитих концепата, сваки има своје
предности и мане. Пракса отворених сервиса који се баве одржавањем путничких возила је
показала да ове услужне радионице уводе нове концепције одржавања које предвиђају
планирање превентивног одржавања одређених група радова у одговарајућим периодима, тзв.
брзи сервис [4]. У том смислу прорачун капацитета сервиса који је базиран на планираним и
предвиђеним радовима на возилима је од великог значаја [5].

3. СЕРВИС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА КАО СИСТЕМ МАСОВНОГ
ОПСЛУЖИВАЊА
Систем масовног опслуживања подразумева отворени отказни систем са коначно много места
у реду чекања као и затворени са коначно много јединица које, свака одређеном фреквенцијом,
подноси захтев за опслуживањем – радна места. Од значаја је могућност установљења
просечног времена које протекне између два узастопна наиласка возила са захтевом за
опслуживањем као и, приближно, истоветно време трајања интервенције. Ово проистиче из
пројектовања захвата који се реализују на возилу да буду временски, приближно једнаког
трајања. Како се под захватима подразумева замена делова у периоду исправног рада следи и
максимална поузданост возила.
Према томе, издиференцираће се параметри:
- фреквенција наилазака возила у отворени систем масовног опслуживања,
- време опслуживања возила на радном месту,
- потребан број радних места,
- потребан број извршилаца посла,
- потребан број места за паркирање – чекање,
- неистовремено улажење возила у систем – ординарност потока.
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3.1. Сервис за одржавање моторних возила као отворени систем масовног опслуживања
Јединице које подносе захтев за опслуживањем су возила која наилазе фреквенцијом: λ и
бивају опслужена, у просеку, у трајању: tops. Ако је број радних места: с а број паркинг места:
m следи граф стања рада сервиса као отвореног система масовног опслуживања у виду слике
1 [6,7]:
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Слика 1. Граф стања сервиса као отвореног система масовног опслуживања са m места у
реду чекања [6,7]
При томе вероватноћа да се у аутосервису не налази ни једно возило следи у виду:
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При томе су:

(1)

[1/sec] =1/ tops – фреквенција растерећења радног места,
λ[1/sec] – фреквенција оптерећења радног места,
с – укупан број радних места,
m – укупан број места у реду чекања,
ρ = λ / - интензитет оптерећења радног места,
α= ρ/с – интензитет оптерећења шитавог сервиса.

У имениоцу израза (1) налазе се сва стања у којима се сервис може налазити, када се опслужују
возила при чему ни једно не чека као и она када бар једно чека на опслуживање.
Вероватноћа налажења сервиса у неком стању, са једним, два, .... , с+ m возила установљава
се путем израза (2):
1
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Pk c =  k  P0 , k  c, Pkk c =
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=
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P
0
k −c
r
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c ! c
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при чему је: k број возила која се тренутно налазе у сервису или на опслуживању или на
паркинг месту, а r – број возила која чекају на опслуживање, r=1...m.
Карактеристична стања у којима се сервис као отворени систем масовног опслуживања може
налазити су:
- стање непотпуног заузећа радних места; вероватноћа налажења сервиса у овом стању
требало би да је што мања,
- стање потпуног заузећа радних места; ова вероватноћа би требало да буде што већа као
и вероватноћа налажења сервиса у
- стању када возила чекају на опслуживање, док вероватноћа налажења у
- стању отказа када су сва радна места и сва паркинг места заузета треба да буде што
мања.
Величина наведених вероватноћа одговара што већој рентабилности пословања.
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3.2. Сервис за одржавање моторних возила као затворени систем масовног
опслуживања
Ауто сервис као затворени систем масовног опслуживања разматра се са аспекта коначног
броја радних места којих има: m1 и која фреквенцијом: λ1 подносе захтев за опслуживањем од
стране с1 извршилаца – канала за опслуживањем. Граф стања овог система масовног
опслуживање представљен је сликом 2 [6,7].
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Слика 2. Граф затвореног система опслуживања
Izvor: [6,7]

Вероватноћа налажења сервиса у стању да ни једно радно место „не подноси“ захтев за
опслуживањем од стране извршилаца, односно, да се ни на једном радном месту не налази
возило износи:
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при чему су:
-

ρ1=λ1/1 – интензитет оптерећења једног радног места,
1=- - интензитет растерећења радног места.

Вероватноћа налажења сервиса у стању да захтев за опслуживањем подноси неко радно место,
у складу са сликом 2, следи у виду релација:
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Приликом изучавања сервиса као затвореног система масовног опслуживања изналази се
просечнно време чекања радног места на опслуживање од стране извршилаца, средњи број
извршилаца који су заузети као и средњи број радних места која чекају на опслуживање.
3.3. Сервис за одржавање моторних возила као комбиновани систем масовног
опслуживања
Спрега отвореног и затвореног система масовног опслуживања представља комбиновани
систем масовног опслуживања, слика 3.
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Слика 3. Сервис за одржавање возила разматран као комбиновани систем масовног
опслуживања
Извор: Сопствено

Карактеристично је да је пресек ова два система у зони радних места и да се релације које се
постављају при изналажењу вероватноћа стања отвореног и затвореног система масовног
опслуживања као и величине капацитета налазе изједначавањем израза за вероватноће
налажења сервиса као система масовног опслуживања у стању да се у њему не налази ни једно
возило: (1) и (3).

3. ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ММ04 НА УСТАНОВЉЕЊЕ
КАПАЦИТЕТА АУТО СЕРВИСА РАЗМАТРАНОГ КАО КОМБИНОВАНИ
СИСТЕМ МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА
Математички модел на основу која је формиран софтверски пакет ММ04 ће се дефинисати на
опису примера у складу са сликом 3.
За пример је узет затворен систем, аутобаза која у свом саставу има коначан број возила за
јавни превоз путника [8,9]. Сервис за одржавање ових возила поседује три радна места и два
извршиоца, техничара који покривају потребе обављања послова сервисирања аутобуса на тим
радним местима. На паркингу сервиса предвиђена су и два места за чекање возила на
сервисирање. Потребно је установити вероватноћу да се систем налази у стању заузећа сва три
радна места, средњи број радних места која чекају на опслуживање од стране извршилаца,
средњи број слободних извршилаца као и средњи број возила у систему. У примеру је
претпостављено да опслуживање једног радног места траје, у просеку, два часа а возила
наилазе сваког сата, слика 3. Ови подаци представљају просечну вредност потребе за
одржавањем возила на основу емпиријског искуства једне аутобазе на n возила у свом саставу.
Софтверски пакет ММО4 развијен је од стране аутора рада. Излаз чине сви релевантни
параметри карактеристични за оптимирање капацитета сервиса. Истовремено добијају се и
величине вероватноћа стања сервиса као система отвореног и затвореног система масовног
опслуживања. Софтвер је реализован у програмском језику QBASIC.
Излазне датотеке се дају у наставку.
АНАЛИЗА КОМБИНОВАНОГ СИСТЕМА МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА
Број канала за опслуживање износи: 3
Број места у реду чекања износи: 2
Време опслуживања износи: 120 [min]
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ОТВОРЕНИ СИСТЕМ МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА
Фреквенција наилазака јединица у ОСМО износи: 1 [jed/h]
Интензитет оптерећења система износи 0.66
Вероватноћа да се ни једна јединица не налази у систему износи 11.34 [%]
Вероватноћа налажења: 1 јединица у систему износи: 22.68 [%]
Вероватноћа налажења: 2 јединица у систему износи: 22.68 [%]
Вероватноћа налажења: 3 јединица у систему износи: 15.12 [%]
Вероватноћа налажења: 4 јединица у систему износи: 10.08 [%]
Вероватноћа налажења: 5 јединица у систему износи: 6.72 [%]
Вероватноћа опслуживања износи 93.27 [%]
Вероватноћа отказа износи 6.72 [%]
Вероватноћа чекања јединице на опслуживање износи 16.8 [%]
Вероватноћа заузећа свих канала за опслуживање износи 31.93 [%]
Вероватноћа да је бар један канал заузет износи: 88.65 [%]
Вероватноћа непотпуног заузећа система износи 68.06 [%]
Вероватноћа да је време чекања веће од: 30 износи 74.66 [%]
Вероватноћа да је време чекања мање од: 30 износи 25.33 [%]
Вероватноћа постојања реда чекања 16.8 [%]
Средњи број јединица које чекају на опслуживање износи .23
Средњи број јединица у систему укључујући и оне које чекају на опслуживање износи 1.87
Средње време које јединица проведе у систему за опслуживање 112.43 [min.]
Средње време чекања на опслуживање 14.11 [min.]
Средњи број јединица које се опслужују, одн. средњи број заузетих канала за опслуживање:
1.86
ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА
Фреквенција подношења захтева за опслуживањем у ЗСМО износи: .515625 [jed/h]
Интензитет оптерећења система износи 0.51
Вероватноћа да ни једна јединица не подноси захтев за опслуживањем износи: 11.19 [%]
Вероватноћа да 1 јединица подноси захтев за опслуживањем износи: 34.64 [%]
Вероватноћа да 2 јединица подноси захтев за опслуживањем износи: 35.73 [%]
Вероватноћа да 3 јединица подноси захтев за опслуживањем износи: 18.42 [%]
Средњи број јединица које чекају на опслуживање износи: .18
Средње време чекања јединице на опслуживање износи: 7.14 [min.]
Средњи број јединица које се опслужују тј. средњи број заузетих канала за опслуживање
износи: 1.42
Средњи број јединица које чекају на опслуживање или се опслужују износи: 1.61
Средњи број слободних канала за опслуживање износи: .57
Вероватноћа да се неће јавити потреба за опслуживањем: 46.2 [%]
Просечно време стајања система због опслуживања или чекања на опслуживање: 135.46
[min.]
Из листинга резултата добијених применом софтвера: ММО4 следе сви параметри рада
сервиса како са аспекта попуњености капацитета који се односи на број радних места и броја
паркинг места, тако и са аспекта одговарајуће упослености извршилаца, и њиховог укупног
броја.
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Пример којим је примена софтвера илустрована је произвољно конципиран а софтвер је
могуће применити на било који центар за опслуживање возила у гарантном року или у периоду
гарантованог исправног рада. Могућност веродостојне процене времена које прође између два
узастопна наиласка возила – подносиоца захтева за опслуживањем и времена трајања
интервенције над тим „захтевом“ – возилом, је од кључног значаја за релевантност резултата
који се добијају применом софтвера ММО4 на сервис конципиран као систем масовног
опслуживања.
Резултати добијени у наведеном листингу репрезентују добро димензионисан сервис како са
аспекта траженог капацитета тако и са аспекта обима ангажовања извршилаца посла
сервисирања.

4. ЗАКЉУЧАК
Основни допринос рада је нови начин конципирања сервиса за одржавање возила као
комбинованог система масовног опслуживања при чему се интегрално разматрају отворени
систем са аспекта наилазака возила који подносе захтев за опслуживање и затворени с апскета
опслуживања коначног броја радних места која се налазе сва у систему и одређеном
фреквнецијом постављају захтев за опслуживањем од стране извршилаца.
Са друге стране аутосервис се разматра са становишта одржавања возила при чему се не
отклањају кварови већ се компоненете система возила мењају у периоду њиховог исправног
рада. Овакав приступ омогућава довољно тачну процену када ће возила да поднесу захтев за
опслужувањем те се фревенција наилазака као и средње време опслуживања могу сматрати
константним.
Ово доприноси ординарности потока подношења захтева за опслуживањем. Оваква
концепција доприноси високом нивоу поузданости рада система као и возила у целини.
Установљење вероватноће налажења аутосервиса у појединим стањима путем описаног
софтвера доприноси оптимизацији капацитета са аспкета потребног броја радних места као и
броја извршилаца, као и времена њиховог ангажовања. На основу свега наведеног овакав
приступ је оптималан за дефинисање потребног капацитета сервиса за одржавање возила као
и других система масовног опслуживања.
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ANALIZA EKONOMIČNOSTI VIŠEDECENIJSKE EKSPLOATACIJE VOZILA
UZ PRIMENU KVALITETNOG PROCESA ODRŽAVANJA
Marko Tasić1, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Apstrakt: Industrija vozila na globalnom nivou učestvuje sa nekoliko procenata u ukupnom
društvenom proizvodu, dosežući do 7 procenata učešća u privredama intenzivno rastućih ekonomija.
Brz razvoj privrede u jednom delu sveta u poslednjih nekoliko decenija doveo je do masovne
proizvodnje vozila boljih performansi, ali i skupljeg procesa održavanja i određenog broja ugrađenih
komponenti lošijeg kvaliteta izrade. Rad daje analizu troškova održavanja vozila na konkretnom
primeru sa ciljem da ispita mogućnost i ekonomičnost višedecenijske upotrebe istog vozila, uz
približno sličnu efikasnost vozila i njegove upotrebne karakteristike. U svetlu modernih tendencija za
očuvanje prirode i održivi razvoj, čuvanje i kvalitetno održavanje već postojećih materijalnih dobara
je suštinski važno za racionalno korišćenje kako prirodnih resursa, tako i radne snage.
Ključne reči: eksploatacija, održavanje, vozilo, troškovi.

COST-EFFECTIVENESS ANALYZE OF SEVERAL DECADES EXPLOITED
VEHICLE WITH APPLIANCE OF HIGH QUALITY MAINTENANCE PROCESS
Abstract: Automotive industry participates with few percents in global economy, reaching even 7
percent share in fast developing economies. High economy growth in one part of the world in last
few decades led to mass production of better performance vehicles, but with higher maintenance costs
and with certain number of low quality installed components. This paper presents analyze of
maintenance costs for one specific vehicle with goal to investigate possibility and cost-effectiveness
of usage of same vehicle for several decades, with similar vehicle efficiency and usage features. In
scope of modern tendencies for nature preservation and sustainable development, preservation and
high quality maintenance of existing material goods is essential for rational usage of natural
resources and labor force.
Key words: exploitation, maintenance, vehicle, costs.
1. UVOD
Ekonomija potrošačkog društva je svoj način odnosa prema životu i okolini proširila na veliku većinu
ekonomski razvijenih tržišta na planeti. Sistemskim kampanjama, koje se efikasno otvoreno sprovode
kroz sve vrste medija, ali i manje primetno kroz kulturne sadržaje, postignuto je kreiranje veštačkih
potreba. Većina populacije na ovim tržištima veruje da ostvarivanjem ovako kreiranih potreba
ispunjava sopstvene životne ciljeve. To sve pokreće ekonomiju, ali sa druge strane ostavlja ekološku
pustoš u nekim drugim delovima planete. Odnos prema ekologiji, kao neizostavnom delu modernog
razvoja društva, često nije podstican iz iskrene motivacije održivog razvoja i zaštite prirodne okoline.
Pravi razlog je zaštita sopstvenog tržišta iz krajnje ekonomskih razloga zaštite od konkurencije, pod
izgovorom ekoloških standarda, i na taj način vešto izbegavanje propisa o slobodi tržišta.
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S druge strane, najveći problem brzog ekonomskog razvoja je činjenica da je značajan broj
novostvorenih dobara napravljen tako da poseduje bespotrebno kratak vek trajanja. Ekstremni primeri
su izuzetno skupe građevinske konstrukcije, koje nakon samo nekoliko decenija upotrebe, izgube
svoju namenu, kako bi se slične izgradile u relativnoj blizini i služile istoj svrsi. Na sl.1 je prikazan
izgled tržnog centra "Rolling Acres" koji je radio u periodu od 1975 - 2008 godine, i napušten je iako
je u njegovu izgradnju uloženo preko 100 miliona dolara i zapošljavao je 1200 radnika [1]. Sadašnja
ekvivaletna vrednost pomenutih investicija bi zbog inflacije iznosila oko pet puta više [2].

Slika 1. "Rolling Acres" tržni centar, Ohajo, SAD
Izvor: [3]

Na prvi pogled situacija oko proizvodnje motornih vozila se značajno razlikuje od prethodno
pomenute teme. Međutim, odnos proizvođača i kupaca u poslednjih nekoliko decenija suštinski je
identičan. Razvoj automobilske industrije je u mnogome oblikovao ekonomije tržišta na kojima je
ova industrija funkcionisala, i ne postoji niti jedno ekonomski razvijeno tržište, niti ono srednje
razvijeno sa intenzivnom stopom razvoja koje u svom segmentu nema značajno učešće automobolske
industrije.
2. RAZVOJ AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE
Posmatrajući kroz istoriju, razvoj automobilske industrije nije tekao uvek ravnomerno. U prvoj
deceniji prethodnog veka, prvi automobili su bili namenjeni isključivo imućnijim kupcima. Brzim
razvojem tehnologije u drugoj deceniji se dolazi do shvatanja kako jedini način da se poveća broj
kupaca je da se konstruiše vozilo dovoljno kvalitetno, a istovremeno pristupačne cene, sa visokom
pogodnošću za održavanje, čiji kupci su iz srednje klase. Poslednja karakteristika je bila od izuzetnog
značaja budući da servisne mreže nisu bile razvijene kao u današnje vreme.
Događaji oko dva svetska rata su uništavali materijalna dobra, osiromašivali potencijalne kupce
vozila, ali istovremeno su povoljno uticali na intenzivan razvoj tehnologije koja je kasnije iskorišćena
za dalji razvoj automobilske industrije, naročito u segmentu teretnih vozila.
Već u periodu između dva svetska rata su napravljena takva vozila koja za današnjim vozilima
zaostaju sa aspekta tehničkih rešenja, ali su značajno naprednija od vozila sa početka razvoja
automobilske industrije, i kao takva su ušla u legendu automobilizma (Sl.2).
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Slika 2. Tatra V570 i Volkswagen Buba
Izvor: [4,5]

Nakon drugog svetskog rata ubrzano se vršila automobilizacija na svim tržištima koja u prethodnim
decenijama nisu imala dovoljno motornih vozila. Volkswagen je sa izuzetno uspešnom prodajom
Bube i T1 kombija u tom periodu dokazao da je koncept visoke pouzdanosti, dobrog kvaliteta i dobre
pogodnosti održavanja bio presudan za proboj na mnogo raznih tržišta širom sveta. Brojevi prodatih
primeraka ovih modela (Buba oko 20 miliona prodatih primeraka, a Transporter od T1 do T5 sa oko
13 miliona prodatih primeraka) su i dalje među najvećim brojevima od svih modela ikad
proizvedenih na svetu. Šta više, i drugi modeli koji se nalaze u vrhu su modeli čiji koncept je
kombinacija porodičnog vozila pristupačne cene i dovoljnog kvaliteta i visoke pogodnosti
održavanja. Kod nekih od pomenutih vozila je kvalitet bio viši (Toyota Corolla - oko 20 miliona
prodatih primeraka), a kod nekih niži (VAZ - Lada standard - oko 18 miliona prodatih primeraka).
Do zaokreta u konceptu proizvodnje kod većine proizvođača dolazi u poslednjoj deceniji prošlog
veka, gde su uštede na kvalitetu, širok spisak dodatne opreme, bezbednost, atraktivan dizajn, kao i
adekvatna medijska kampanja postale osnove za uspešnu prodaju. Razlog za to je činjenica da se
automobilska industrija proširila maksimalno na sva tržišta gde može da ostvari profit, a da je
neravnomerni ekonomski razvoj uslovio to da je značajan broj tržišta u svetu bio toliko siromašan i
time ostao zatvoren kao potencijalna meta za širenje kupaca.
Rešenje je pronađeno u ubrzanom menjanju postojećeg voznog parka novim, iako je stari i dalje
upotrebljiv. Vremensko razdoblje od 8 ili 9 godina koliko je bilo potrebno u 70-tim ili 80-tim
godinama između prethodnog i novog modela istog proizvođača automobila, skraćeno je na 6 godina
u 90-tim godinama, pa čak i na 4 godine na kraju prve decenije 21. veka. To je dovelo do nestanka
mnogih renomiranih proizvođača sa tržišta koji nisu mogli da prate ovaj tempo, kao i unificiranje
proizvodnje gde više različitih proizvođača dele iste pogonske agregate, iako ne pripadaju istoj
poslovnoj grupaciji. Ukrupnjavanje nezavisnih proizvođača u velike poslovne grupacije je dovelo do
toga da se automoboliska industrija pretvorila u jednu vrstu visokosofisticirane "planske privrede",
gde proizvođači sarađuju međusobno određujući put budućeg razvoja.
3. ANALIZA MOGUĆNOSTI UPOTREBE POLOVNIH VOZILA
U pokušaju da se odgovori na pitanje da li je moguće tretirati motorno vozilo kao vid kapitalne
investicije, za početak analize je uzeto stanje voznog parka u selu Veta podno Suve planine u
jugoistočnoj Srbiji. Ova oblast, siromašna po prihodima, većinu istih ostvaruje sečom i trensportom
drva. Za transport se koriste sovjetski kamioni ZIL 151 (sl. 3) i ZIL 157, kao i američki "džems", svi
sa 6x6 pogonom. Najstariji "džems" ima preko 90 godina, dok je većina kamiona stigla nakon drugog
svetskog rata kao ratna odšteta, gde je američka vojska donirala vozila koja su bila predviđena za
otpad. Jedan deo tog "otpada" iz pete decenije prošlog veka, i dalje u trećoj deceniji 21. veka uspešno
radi svoj posao.
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Slika 3. ZIL 151
Izvor: [6]

Analizirajući situaciju među ponuđenim polovnim teretnim vozilima do 7,5t nosivosti trenutno na
našem tržištu dolazi se do zaključka da vozila renomiranih evropskih proizvođača stara oko 20 godina
imaju cenu između 5000 i 7000 EUR, dok teretna vozila poput FAP-ovih kamiona i ZIL-131 uprkos
prosečnoj starosti od 50-60 godina imaju sličnu približnu cenu u rasponu od 3000-7000 EUR.
Činjenica jeste da velika većina ovakvih vozila zbog uslova eksploatacije i nemogućnosti nabavke
rezervnih delova ne bi prošla kvalitetan tehnički pregled. Ona se održavaju tako što vlasnici
preuzimaju delove sa rashodovanih kamiona, ili kupuju delove sa otpada Vojske Srbije. Ukoliko bi
ponuda rezervnih delova na tržištu bila adekvatna po količini i kvalitetu, postavlja se pitanje da li bi
se ikad ukazala realna potreba da se ovakvo motorno vozilo zameni novim?
4. TROŠKOVI ODRŽAVANJA
Kao primer ukupnih troškova uloženih u održavanje dugo eksploatisanog vozila i njegovog trenutnog
stanja uzima se primer putničkog vozila starog 34 godina sa 430.000 pređenih kilometara (Sl.4). Na
pređenih 230.000km vozilu je ugrađen uređaj za tečni naftni gas. Kod sadašnjeg vlasnika se nalazi
poslednjih 20 godina i postoji pouzdana dokumentacija o prethodnom procesu održavanja koji je
prikazan u Tabeli 1.

Slika 4. Honda Civic IV Hatchback 1.3
Izvor: sopstveno
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Tabela 1. Troškovi održavanja vozila
Izvor: privatna arhiva

Vrsta održavanja
Mali servis
Veliki servis
Zamena pneumatika
Zamena diskova
Zamena doboša (polovni)
Zamena kočionih obloga prednjih
Zamena kočionih obloga zadnjih
Zamena kočionih klešta (polovna)
Mali servis plinskog uređaja
Veliki servis plinskog uređaja
Ugradnja plinskog uređaja
Reatestacija plinskog uređaja na 5 godina
Atest plinskog uređaja 10 godina sa zamenom boce
Zamena svećica
Zamena razvodne kape i ruke
Remont anlasera
Remont alternatora
Zamena komutatora
Zamena bobine
Zamena akumulatora
Zamena kablova za svećice
Zamena zaptivke poklopca glave motora
Zamena seta kvačila
Remont letve volana
Zamena ležaja u točku
Zamena homokinetičkog zgloba i manžetne
Zamena spone
Zamena viljuške vešanja
Zamena kugle vešanja
Zamena dva amortizera
Zamena silen bloka (prosečna veličina)
Centriranje trapa
Zamena hladnjaka
Zamena kočionog ulja
Zamena creva rashladnog sistema motora
Zamena termostata
Zamena lonca izduvnog sistema
Remont karburatora
Zamena p/d kraja šasije
Zamena sajtne l+d
Popravka poda prtljažnog prostora
Zamena rubova l+d
Popravka limarije vrata l+d
Popravka prednjeg dela patosa kabine
Popravka lima kod ulivnog grla rezervoara benzina
Zamena sajle brzinomera
Zamena sajle gasa motora
Zamena sajle za obaranje naslona sedišta
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Broj
održavanja
42
8
7
4
2
14
6
1
20
4
1
2
1
10
10
2
3
2
2
7
4
2
3
1
1
4
7
6
9
4
10
4
1
7
3
1
9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Jedinična
cena (din.)
5000
20000
22000
9000
3000
3500
3500
3000
2000
6000
25000
10000
20000
2500
3000
5000
6000
7000
5000
7000
4000
3500
19000
12000
4000
7000
3500
4000
4000
12000
6000
2500
10000
3000
3000
3000
6000
4000
6000
24000
35000
15000
20000
20000
10000
2000
2000
2000
Σ

Ukupno
(din.)
210000
160000
154000
36000
6000
49000
21000
3000
40000
24000
25000
20000
20000
25000
30000
10000
18000
14000
10000
49000
16000
7000
57000
12000
4000
28000
24500
24000
36000
48000
60000
10000
10000
21000
9000
3000
54000
4000
6000
48000
35000
15000
20000
20000
10000
2000
2000
2000
1511500

Novonabavna cena ovog vozila je 1988 godine u Zapadnoj Nemačkoj iznosila oko 20000 nemačkih
maraka [7,8]. Analizom kretanja inflacije, kao i odnosa kursa američkog dolara s jedne strane,
odnosno nemačke marke i eura sa druge strane [2,9] dolazi se da bi sadašnja vrednost ovakvog novog
vozila iznosila oko 23000 EUR.
Obzirom da modeli većine proizvođača imaju povećane dimenzije sa svakim novim modelom, Civic
iz 1988. godine je iste veličine kao i Jazz iz 2020. godine, a cena Jazz-a u osnovnom nivou opreme
iznosi oko 24000 EUR [10], uz naravno mnogo viši nivo opreme.
Podaci u tabeli pokazuju da je u pomenuti Civic uloženo za 34 godine oko 13000 eura (350-400 EUR
godišnje), od kojih se može oduzeti cifra od oko 1500 EUR limarskih radova zbog kvalitetnijih
karoserija koje se sada proizvode. Sadašnje stanje vozila je takvo da je potrebno ulaganje u enterijer,
i potreban je skoriji remont letve volana. Osim grejača zadnjeg stakla i ablendera, sve funkcije vozila
su ispravne.
Kupovinom novog vozila, poput Honde Jazz, za svega 7-8 godina vrednost vozila opadne za
pomenutih 13000 EUR, bez da su se bilo kakva ozbiljna sredstva utrošila na održavanje.
Ono što se mora imati u vidu je činjenica da je razvoj automobilske industrije doveo do toga da je
ergonomija daleko bolja kod svih novijih modela.
Standardna oprema poput servo volana i klima uređaja i air beg-ova pružaju mnogo veći nivo
udobnosti i bezbednosti i za vozača i za putnike, tako da se postavlja pitanje koji je to optimalni nivo
opreme koji garantuje dovoljno kvalitetnu i bezbednu vožnju, a da sa druge strane ne utiče suviše na
cenu vozila. Nova vozila imaju daleko kvalitetnije materijale od kojih su izrađene karoserija i
enterijer, tako da finansijska sredstva koja su ulagana u toku održavanja u karoseriju vozila, sada
gotovo da ne bi ni postojala.
5. ZAKLJUČAK
Sve prethodno izneto upućuje na zaključak kako je rentabilno upotrebljavati polovno vozilo, ukoliko
se proces održavanja adekvatno sprovodi. Ovo se naročito odnosi na tržišta u razvoju, odnosno tamo
gde je cena radne snage relativno niska. Proizvođači vozila bi trebali da se skoncentrišu na
proizvodnju rezervnih delova optimalnog kvaliteta i relativno prihvatljive cene, za razliku od sadašnje
situacije gde kvalitetni originalni delovi imaju previsoku cenu, a neoriginalni delovi nisku cenu i loš
kvalitet. Takođe, proizvođači bi morali da daju optimalan plan preventivnog održavanja vozila gde
bi se preventivno menjale sve komponente koje bi mogle dovesti do otkaza vozila i kvara na putu,
kao i da fabrički remontuju pogonske agregate i menjačke sklopove i da uz garanciju ugrađuju iste u
polovna vozila uz relativno jednostavnu proceduru kroz svoju mrežu ovlašćenih servisa.
Sve ovo bi dovelo to toga da bi se nova vozila prodavala u većem broju na onim tržištima gde je cena
radne snage održavanja visoka, a da bi proizvođači solidno zarađivali omogućavanjem kvalitetnog
održavanja na tržištima svih zemalja u razvoju. Svojim procedurama bi davali sigurnost klijentima
da odgovarajućim sprovođenjem istih nikada neće doći u situaciju da imaju kvar na putu, uprkos tome
što koriste vozilo staro više decenija.
U aktuelno vreme ratnih i političkih kriza koje je primoralo proizvođače da potpuno obustave
proizvodnju na neodređeno vreme, predložen vid odnosa prema polovnim vozilima bi omogućio
solidnu uposlenost njihovih proizvodnih kapaciteta i u pomenutim uslovima.
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SAVREMENI INTELIGENTNI SISTEMI NA MOTORNIM VOZILIMA
Stefan Maksimović1, Tehnička škola “Radoje Ljubičić” Užice
Jelena Mijailović2, Tehnička škola “Radoje Ljubičić” Užice

Apstrakt: Većina zemalja teži uvođenju inteligentnih transportnih Sistema (ITS) u saobraćaju, da bi
se olakšalo odvijanje saobraćaja, a samim tim i poboljšala bezbednost učesnika u saobraćaju. ITS
(Intelligent Transportation System) je novija tehnologija koja se koristi u raznim granama i aspektima
saobraćaja kako bi unapredila bezbednosti i ubrzala razne složene procese.
I proizvođači motornih vozila u svoje proizvode ugrađuju “pametne” sisteme. Cilj rada je prikazati
efikasnost i korisnost primene savremenih sistema u vozilima za bezbedno odvijanje saobraćaja.
Bezbednost i kvalitet saobraćaja su glavni ciljevi uvodjenja ovih sistema na motornim vozilima.
Smatra se da će se potpunim uvođenjem ITS-a doprineti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i
stradanja, ali i smanjenju broja zastoja i čekanja u saobraćaju. Konkretni savremeni sistemi koji se
nalaze u vozilima, koji su prikazani u radu su: ABS, ASR, EDS, ESP, BAS, ISA, ACC, LDWS, APS,
LCA, RSC, ALC.
Ključne reči: saobraćaj, ITS, motorna vozila.

MODERN INTELLIGENT SYSTEMS ON MOTOR VEHICLES
Abstract: Most countries are striving to introduce Intelligent Transport Systems (ITS) in traffic, in
order to facilitate traffic and thus improve the safety of road users. ITS (Intelligent Transportation
System) is a newer technology used in various branches and aspects of in order to improve road
traffic safety and accelerate various complex processes.
Motor vehicle manufacturers are also incorporating "smart" systems into their products The aim of
this paper is to show the efficiency and usefulness of modern systems applications in vehicles for safe
traffic. Traffic safety and quality are the main goals of the introduction of these systems on motor
vehicles. It is believed that the complete introduction of ITS will contribute to the reduction of traffic
accidents number and casualties, but also to the reduction of the number of delays and waiting in
traffic. Specific modern systems found in vehicles, which are presented in the paper are: ABS, ASR,
EDS, ESP, BAS, ISA, ACC, LDWS, APS, LCA, RSC, ALC.
Keywords: traffic, ITS, motor vehicles.
1. UVOD
Savremeni sistemi na motornim vozilima su poslednjih par godina gotovo pa obavezni u svim
vozilima. Naravno svoju primenu su našli kako sa aspekta bezbednosti vozila i ostalih učesnika u
saobraćaju, tako i za jednostavnije i lakše upravljanje istog od samog vozača.
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U ovom radu biće predstavljano i objašnjeno služe i kakav je princip rada ovih savremenih sistema.
Neki od njih su ustaljeni i obavezni kao sastavni deo vozila u samoj proizvodnji, dok su ostali
ugrađeni u skupljim i luksuznijim paketima opreme motornih vozila [1,2]. Konkretni savremeni
sistemi koji se nalaze u vozilima, a o kojima će biti reči, su: ABS, ESP, TPMS (kao obavezni sistemi
pri proizvodnji vozila obuhvaćeni homogolizacijom), ASR, EDS, BAS, ISA, ACC, LDWS, APS,
LCA, RSC, ALC (kao sistemi koji prate skuplje pakete opreme). Ovi sistemi razmatrani su i u
kontekstu savremenih ITS koji imaju za cilj povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju [3,8].
2. SAVREMENI INTELIGENTNI SISTEMI NA MOTORNIM VOZILIMA
2.1 Obavezni savremeni inteligentni sistemi na motornim vozilima
ABS (Anti-lock braking system) je elektronski sistem ugrađen u gotovo sva novija vozila,
uključujući i motore, tačnije od 2004. godine. Vozila vrsta М2, М3, N2, N3, О3 и О4 registrovana prvi
put u RS nakon 01.03.2011. moraju da budu opremljena sistemom pritiv blokiranja točkova (ABS)
pri kočenju [6,7].
Funkcija ABS sistema je u osnovi sprečavanje blokiranja točkova, što povećava stabilnost vozila i
omogućava kraći zaustavni put (put kočenja) na suvim podlogama. Ipak, na “mekanim” površinama
kao što je put prekriven snegom ABS značajno produžava zaustavni put, ali time poboljšava
upravljivost (kontrolu) nad vozilom. Time je ABS jedan od najvažnijih sigurnosnih sistema u
automobilu, koji spašava stotine hiljada vozača svakodnevno.
ESP – Electronic stability control Sistem elektronske stabilnosti (ESP) pomaže vozaču u gotovo
svim kritičnim situacijama. Ujedinjuje funkcije sistema protiv blokiranja točkova (ABS) i sistema
protiv proklizavanja točka prilikom naglog kretanja (TCS), ali može i znatno više. Prepoznaje
proklizavanje vozila pa ga aktivno nastoji sprečiti, čime se značajno poboljšava sigurnost u vožnji.
Svetska istraživanja pokazuju da ESP može znatno smanjiti mogućnost stradanja u ozbiljnim
nezgodama ili nezgodama s tragičnim posledicama u kojima učestvuje jedno vozilo. Efekti primene
ESP sistema se mogu uočiti na slici 1.
Sistem je postao obavezan i ugrađuje se u sva motorna vozila od 2011. godine kategorije M1, dok za
ostale kategorije je postao obavezan od 2016. godine.[6]

Slika 1. Ponašanje vozila na putu uz primenu i bez primene ESP sistema

Izvor: https://www.motorbeam.com/continental-to-localise-production-of-abs-esc-in-india/

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), sistem za nadzor pritiska u gumama je automatski
sistem za praćenje pritiska u gumama sa direktnim prikazom stanja na kontrolnoj tabli. Ovaj sistem
je postao odavezan od 1. novembra 2011 godine i odnosi se homologaciju vozila po pitanju opšte
bezbednosti motornih vozila. Ovaj sistem uvodi u regulativu sledeće novine:
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•
•
•
•

Kontrole pritiska u pneumaticima,
Otporu kotrljanja i buka kod pneumatika;
Prianjanje pneumatika na mokroj podlozi;
Indikator promene stepena prenosa u menjaču.[6]

Prednosti TPMS sistema su:
• povećanje sigurnosti vožnje, tj. smanjenje nezgoda koje su uzrokovane nepravilnim
pritiskom u gumama,
• smanjenje zaustavnog puta,
• stabilnost u krivinama,
• prevencija veće potrošnje goriva zbog nepravilnog pritiska u gumama, samim tim i
smanjenje trošenja guma zbog prevelikog otpora kotrljanja kao i emisije CO2 i
• nepotrebna "ručna" provera pritiska u pneumaticima (u slučaju pada pritiska problem će
odmah biti signaliziran vozaču) [1].
Pritisak u pneumaticima ima značajan uticaj na aktivnu bezbednost vozila. Navedeni uticaj se
ispoljava kroz dejstvo pneumatika na efikasnost rada kočnog sistema, uticaja na zaustavni put vozila,
potrošnju goriva itd. Nedovoljan pritisak u pneumaticima izaziva uvijanje pneumatika i negativno
utiče na prianjanje, a samim tim i na zaustavni put vozila. Previše visok pritisak u pneumaticima utiče
na svojstva oslanjanja vozila, elastičnost i sposobnost da se ublaže udari pri vožnji na neravnom
kolovozu. Zbog povećanog pritiska u pneumatiku povećava se opasnost od spoljašnjih oštećenja, a
naravno sve napred navedeno može dovesti do saobraćajne nezgode. [2]
2.2 Savremeni inteligentni sistemi koji se nalaze u skupljim paketima opreme vozila
ASR (Antriebs Schlupf Regelung) je sistem za kontrolu i regulaciju proklizavanja pogonskih
točkova. Jedinstveni naziv za sistem regulacije proklizavanja točkova ne postoji, tako da se kod nas
najčešće koristi skraćenica od reči nemačkog jezika AntriebsSchlupfRegelung (ASR), mada pojedini
proizvođači ovaj uređaj nazivaju: ASC (Automatic Stabilitets Control); TCS (Traction Control
System) ili ETC (Elekctronic Traction Control).
Potpuni prenos obrtnog momenta na pogonske točkove je moguć samo u uslovima kvalitetnog
prijanjanja točkova za kolovoz do granice proklizavanja. Kod putničkih vozila sa motorima većih
snaga, u slučajevima velikih startnih ubrzanja ili naginjanja vozila u krivini, uslovljava i preraspodjelu
težina na točkove, pa samim tim i različite adhezione sile na sistemu točak - kolovoz. U takvim
uslovima pogonski točkovi, sa smanjenjenom adhezionom silom, neizostavno proklizavaju, odnosno
imaju nestabilan prenos snage.
U cilju smanjenja velikih proklizavanja pogonskih točkova, razvijen je sistem za kontrolu
proklizavanja, takozvani ASR sistem, kojim se:
• poboljšavaju uslovi prenosa snage i održava kotrljanje točkova,
• poboljšava vozna sigurnost u uslovima kada je pogonska sila na točkovima veća od adhezione,
• automatski podešava raspodelu momenta uslovima bez proklizavanja i
• daje infomacije vozaču o postizanju dinamičkih graničnih uslova prijanjanja.
Sistem se sastoji od: niza senzora (kojima se pojedinačno i permanentno kontrolišu brojevi obrtaja
točkova i posebno motora), upravljačkog kompjuterskog sistema, potenciometra povezanog sa
prigušnim leptirom i koračnog motora za regulaciju položaja leptira. Ovaj sistem radi na principu
stalnog upoređivanja brojeva obrtaja svih točkova i kod prekoračenja unapred predviđene vrednosti
u brojevima obrtaja, odnosno pojavi proklizavanja. Odgovarajućim dejstvom na sistem za doziranje
goriva motoru vrši smanjivanje dovoda goriva a time i obrtnog momenta, bez obzira na položaj pedale
za regulaciju dovoda goriva. U ovom slučaju impulsi senzora negonjenih točkova služe kao "reper"
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za preračunavanje, s obzirom da se proklizavanje javlja samo na pogonskim točkovima. Pojedini
proizvođači ovu regulaciju vrše i preko sistema za predpaljenje kod oto motora, pomerajući skakanje
iskre na period "kasnijeg paljenja". Dakle regulacija razlike brojeva obrtaja na točkovima se vrši
direktno posredstvom motora. U slučajevima kada je ASR sistem u funkciji, pali se signalna lampa,
signalizirajući vozaču da je ASR sistem u funkciji. Dejstvom vozača na sistem kočenja, sistem ASR
regulacije se automatski "za trenutak" isključuje.
Pri brzinama nižim od 40 km/h smanjenje proklizavanja se reguliše dejstvom sistema za kočenje.
Naime elektromagnetski ventil na akumulatoru pritiska se otvara, upuštajući kočnu tečnost pod
pritiskom u onaj točak koji se "prebrzo" obrće i time vrši prikočivanje istog. Ovakvim dejstvom stvara
se efekt sličan radu samoblokirajućeg ("speer") diferencijala, prenoseći veći moment onom točku koji
ima bolje prianjanje za kolovoz.
Kod brzina viših od 40 km/h, istovremenim dejstvom i kočnog sistema i sistema za doziranje goriva
motoru vrši se regulacija odnosno snižavanje proklizavanja. U slučaju velikog proklizavanja točkova,
pri naglom ubrzanju, regulacija se vrši samo motorom, tako što koračni motor preuzima ulogu
regulacije otvora, pritvarajući dovod goriva motoru [1].
EDS – Electronic Differential Slippery Elektronska blokada diferencijala vozila - EDS je
elektronski uređaj povezan sa ABS sistemom kočnica koji sprečava proklizavanje pogonskog točka
koji je izgubio kontakt sa podlogom. Uloga EDS-a je slična ulozi ASR-a, samo sa različitim
sistemima ostvarenja zadatka (onemogućavanje proklizavanja točka).
Elektronski regulisanim viskoznim spojnicama postiže se programirano blokiranje diferencijala, čime
se postiže precizna regulacija raspodele pogonskog momenta (snage) i sigurna vozna svojstva u svim
uslovima. To je posebno važno kod automobila velike snage sa pogonom na zadnje točkove. Glavni
su delovi paketi lamela uglavljeni na izlaznim vratilima diferencijala i smešteni u metalnim
ozubljenim tuljcima. Tanke i čvrste lamele plivaju u hidrauličkom ulju, tako da se pogonski moment
prenosi s parnih na neparne lamele hidrodinamičkim odnosno viskoznim efektom.
Celim sklopom upravlja elektrohidraulički mehanizam s elektronskim upravljanjem, koji aktivira
jedan ili drugi (ponekad i oba) paketa lamela. Sistem je opremljen senzorima broja obrtaja točka, koji
beleže promene (proklizavanje) i usmeravaju najpovoljniji moment na svaki točak. Elektronskohidraulički mehanizam približuje ili udaljuje lamele i tako omogućuje prenošenje većeg ili manjeg
momenta. To zavisi o prianjanju točka (odnosno vrsti podloge) i proklizavanju pojedinih točkova.
EDS kao sistem je najčešće sastavni deo elektronskog programa stabilizacije - ESP i regulacije
proklizavanja pogona - ASR[1].
BAS – Brake assistant system, prilikom istraživanja kočenja uočeno je da znatan broj vozača u
kriznim situacijama najčešće ne reaguje dovoljno snažnim pritiskom na kočnicu. Sistem pomoći pri
kočenju izračunava brzinu pritiska papučice kočnice i u zavisnosti od njegovog intenziteta aplicira
maksimalnu potrebnu silu. BAS (Brake assistant system) je u osnovi elektro-hidraulični sistem
kočione pomoći, koji u kritičnoj situaciji uspostavlja najveći intenzitet kočenja, nezavisno od pritiska
papučice kočnice, što doprinosi skraćenju zaustavnog puta.
Radi se o elektro-hidrauličkom sistemu napravljenom na osnovu klasičnog kočnog servo uređaja. Uz
pomoć membrane i komore sa podpritiskom ostvaruje se dodatna sila na klipu glavnog kočnog
cilindra. Sistemom upravlja “pametna“ elektronika, koja prepoznaje paničnu reakciju vozača i
nezavisno o pritisku papučice kočnice uspostavlja silu kočenja na granici aktiviranja ABS uređaja.
Aktivira se elektro-magnetnim ventilom, koji u desetinki sekunde povećava podpritisak u komori i
generiše dodatnu kočnu silu. BAS sistem deluje autonomno i osigurava maksimalno kočenje na
granici fizičkih mogućnosti sve dok vozač drži pritisnutu papučicu kočnice. Očekivani razvoj ovih
sistema ide prema radarskom sistemu praćenja vozila ispred, odnosno sistem može biti osposobljen
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da koristi radare pomoću kojih nadzire saobraćaj, odnosno vozila ispred i može čak održavati
rastojanje, ubrzavati i usporavati vozilo, pa ga i zaustaviti zavisno od zadatih parametara [1].
ISA (Intelligent Speed Assistance) ili inteligentna adaptacija brzine je svaki sistem koji stalno
nadzire brzinu vozila i lokalna ograničenja brzine na putu i sprovodi akciju kada otkrije da će vozilo
prekoračiti brzinu. To se može učiniti kroz indikatorski sistem, pri kome se vozač upozorava, ili kroz
intervenciju sistema gde sistemi vozila automatski smanjuju brzinu vozila. ISA koristi informacije o
putu na kojem se vozilo kreće pa donosi odluke o tome koja bi tačno brzina trebala biti. Ove
informacije mogu se dobiti putem korištenja digitalne karte koja uključuje koordinate puta kao i
podatke o dozvoljenoj brzini za taj put na tom mestu, kroz opšte informacije navigacijskog sistema),
ili putem tehnologije koja prepoznaje i tumači signalizacije za ograničenje brzine. ISA sistemi su
dizajnirani kako bi otkrili i upozorili vozača kada vozilo je ušlo u novu zonu brzine, kada su na snazi
zone sa promenljivim brzinama (npr, varijabilna ograničenja brzine u školskim zonama koje se
primenjuju u određeno doba dana i to samo u određenim danima), kao i kada su nametnute privremene
zone brzine (kao što su promene brzine u nepovoljnim vremenskim uslovima ili tokom saobraćajnih
gužvi, saobraćajne nezgode, radovi na putu itd.). Mnogi ISA sistemi će takođe pružiti informacije o
mestima gdje se mogu pojaviti opasnosti. Svrha ISA sistema je pomoći vozaču da prilagodi brzinu
vozila sa zakonskim ograničenjima dozvoljene brzine i trenutnim uslovima na konkretnoj deonici. To
je naročito korisno kada su vozači na nepoznatim mestima ili kada prolaze kroz područja u kojima se
koriste varijabilna ograničenja brzine [1].
ACC (Active cruise control) sistem pokušava da vozi "sam". Kada vozač dostigne željenu brzinu
aktivira ACC i vozilo preuzima dalju brigu o sopstvenoj brzini. Tu se ovaj sistem ponaša kao
tempomat. Medutim, kada vozilo sa ACC naiđe na prepreku, odnosno vozilo koje je ispred njega i
ide manjom brzinom, ACC usporava vozilo do brzine vozila ispred i drži je dok vozač ispred ne
promeni traku, nakon čega ACC ubrzava do brzine koja mu je prethodno zadata. Kod nekih verzija
je moguće definisati i na kom rastojanju sistem počinje da umanjuje brzinu.
Proširenje tempomata koji reguliše rastojanje ACC za novu Stop-and-Go funkciju sada omogućuje
primenu u gužvi ili gradskom saobraćaju. Ako se saobraćaj zaustavi, kamion samostalno koči do
stanja mirovanja pomoću Stop-and-Go funkcije i samostalno ponovo kreće u slučaju kratkih
zaustavljanja ispod dve sekunde. U slučaju stajanja dužeg od dve sekunde automatski se zadržava
radna kočnica. Kretanje sledi tek posle aktiviranja papučice gasa ili preko tastera na
multifunkcionalnom volanu. Na taj način vozač se u budućnosti rasterećuje i u sporohodnom
saobraćaju. Situacije u gužvi mogu da se savladaju bez umaranja i mogu da se izbegnu nesreće zbog
naleta vozila.
Sistem koristi radar ili laser kojim se prate vozila ispred sebe. Podatke dobijene od radara, ABS-a,
ESP-a i ASR-a sistem obrađuje i donosi odluku šta dalje raditi. Kada radar detektuje vozilo meri se
njegova brzina, zatim upoređuje sa brzinom vozila i dalje primenjuju mere za prilagođavanje brzine
vozilu ispred njega. Laserski sistemi su značajno jeftiniji od sistema zasnovanih na radaru. Međutim,
laserski ACC sistemi ne detektuju i ne prate vozila i u lošim vremenskim uslovima i loše prate
izuzetno prljava (ne reflektujuća) vozila. Bez obzira na podršku ACC sistema, vozač mora da ostane
potpuno pažljiv, bez obzira na situacije u vožnji. Vozač je i dalje u potpunosti odgovoran za vozila i
mora da prilagodi stil vožnje u skladu sa vremenskim uslovima [1].
LDWS – Lane Departure Warning System, sistem za upozorenje pri napuštanju trake je
mehanizam osmišljen kako bi upozorio vozača kada se vozilo počne kretati izvan svoje trake (osim
ako je upaljen pokazivač pravca u tom smeru) na autocestama i magistralnim putevima. Poznat i pod
imenom LKAS (Lane Keep Assistance System), ovaj sistem „prepoznaje“ oznake na putu,
procesirajući oblike CCD (engl. Charge Coupled Device) kamerom, procenjujući širinu, pa samim i
tim i sredinu saobraćajne trake kojom vozilo treba da se kreće”. Ovaj sistem je dizajniran kako bi
smanjio broj nezgoda uzrokovanih greškama u vožnji, dekoncentracijom i pospanošću. NHTSA
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(National Highway Traffic Safety Administration) je 2009. godine razmatrao da li da sistemi za
upozorenje pri napuštanju trake i precrash sistem postanu obavezni na svakom novoproizvedenom
vozilu.
Postoje dva glavna načina izvođenja ovih sistema:
1. sistemi koji upozoravaju vozača ako vozilo napušta svoju traku (upozorenja vizuelna,
zvučna i / ili vibracije) i
2. sistemi koji upozoravaju vozača, a zatim, ako on ne preduzme korektivnu akciju,
automatski vrše akcije kojima održavaju vozilo u traci.
Ovaj sistem zvučnim signalom upozorava vozača ukoliko je primećen nenameran prelazak u drugu
traku. Usled nepažnje (pospanosti) vozača, vozilo je počelo napuštati svoju traku (što detektuju CCD
kamere), te se odmah uključuje zvučno upozorenje koje obaveštava vozača o ovom događaju i
očekuje od njega korektivnu akciju kako bi se vozilo zadržalo u toj traci[1].
Lane Change Assistant-LCA ili Blind Spot Detection System-BSD kontinuirano prati zadnje mrtve
tačke na obe strane vozila. Na primer, pre preticanja ili promene trake, vozač gleda u retrovizor kako
bi se uverio da je traka slobodna - ali odjednom auto dolazi od pozadi u vidno polje, upravo kada
vozač želi izvršiti promenu trake.
Takve kritične situacije često nastaju u gradskom saobraćaju i mogu dovesti do nezgode ukoliko
vozač ne primeti vozilo u mrtvom uglu. Nakon paljenja pokazivača pravca i davanja jasne namere o
prelasku u drugu saobraćajnu traku, sistem detektuje vozilo u mrtvom uglu (ukoliko je prisutno), te
upozorava vozača vizuelno (kod novijih automobila crvena lampica na bočnom retrovizoru) ili
vibracijom volana kako trenutno nije bezbedno promeniti traku.
Sistem koristi dva radara za detekciju automobila u okruženju. Oni su smešteni u uglovima zadnjeg
branika i razmenjuju podatke međusobno kako bi stvorili jasnu sliku o položaju automobila u
okruženju. „Vidno polje“ radara je podešeno tako da detektuje vozila u 3 trake (onoj u kojoj se vozilo
nalazi, desno i levo od vozila) 70 metara iza vozila opremljenog ovim sistemom. Radari odlično rade
na autoputevima, kao i u krivinama do određenog radijusa. Sistem radi i pri velikim brzinama (do
250 km/h) [1].
APS – Automated Parking System
Rad većine sistema bazira se na klasičnim parking senzorima, uz dodatne bočne senzore. Luksuzniji
automobili koriste radare i kamere, u zavisnosti od drugih sistema za pomoć pri vožnji koje poseduju.
Na primer, kada vozač uključi opciju traženja parking mesta dok polako vozi pored parkiranih vozila,
senzori će meriti slobodan prostor između njih. Kada kompjuter na osnovu dobijenih podataka
prepozna parking mesto odgovarajuće dužine, obavestiće vozača, koji treba da prihvati predloženo
mesto i prepusti manevrisanje kompjuteru.
Prepuštanje ovog procesa automatici treba shvatiti uslovno. Vozač i dalje treba da radi nožnim
komandama i menjačem, bez obzira da li je reč o vozilu sa manuelnim ili automatskim menjačem,
dok sistem za automatsko parikiranje kontroliše upravljač.
Dakle, kada vas automobil obavesti da je našao odgovarajuće parking mesto, vozač treba da zaustavi
vozilo, skine ruke sa volana, ubaci menjač u hod unazad i lagano krene. Od tog trenutka točak
upravljača će početi sam da se okreće, bezbedno vodeći automobil idealnom putanjom.
Vozač i dalje mora da pazi kako ne bi udario vozilo iza sebe, pošto dužnost kočenja ostaje na njemu.
Takođe, nakon toga treba da ubaci ručicu menjača u prvi stepn prenosa (ili u D kod automatika) i
krene napred.
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Ukratko, prilikom automatizovanog parkiranja automobil će sam da kontroliše upravljač, ali za
kretanje i zaustavljanje je i dalje zadužen vozač. Ukoliko u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga,
vozač odluči da uhvati točak upravljača i interveniše, sistem će se deaktivirati i prepustiti mu punu
kontrolu.
Takođe, vozač tokom čitavog procesa dobija neophodna obaveštenja kada treba da se zaustavi, krene
napred ili nazad, i slično. [4]
RSC (Roll Stability Control), sistem kontrole stabilnosti vozila ima zadatak preduzeti korektivnu
akciju pri informaciji koju daju senzori o mogućnosti prevrtanja vozila. Sistem može upravljati
vitalnim funkcijama vozila kao što su gas i kočnice. Kontinuiranim praćenjem kretanja vozila i veze
vozila sa kolovozom, RSC sistem automatski vrši kočenje i/ili smanjuje snagu motora kada je
identifikovana potencijalno opasna situacija. U putničkim vozilima kontrola stabilnosti podrazumeva
uglavnom zaštitu od proklizavanja i nekontrolisanog okretanja vozila, dok u komercijalnim i teretnim
vozilima ima i ulogu zaštite od prevrtanja vozila (npr. pri jakim naletima bočnog vetra). Naravno za
zaštitu od prevrtanja teretnih vozila koristi se i napredniji dizajn samih vozila, naročito povećanje
delovanja gravitacione sile na vozilo. Ipak najveći broj prevrtanja kod teretnih vozila dešava se pri
naglim kočenjima i naglim okretanjem upravljača. U tim situacijama vozilo se okreće i dolazi do
prevrtanja koje često ima fatalne posledice ne samo po vozilo nego i po vozača i okolinu.
Danas se razvijaju dve tehnologije koje izgledaju obećavajuće. Prva je sistem smešten u vozilu koji
pokazuje prag prevrtanja vozila i granice sposobnosti vozača da se nosi sa situacijom u bilo kom
trenutku. Drugi sistem predstavlja podršku kamionima sa prikolicama koji vrši stabilizaciju vozila
kočenjem na pojedinim točkovima odvojeno. Ovaj sistem ima za cilj izvršiti stabilizaciju prikolice ili
priključnog vozila čija reakcija na vozačeve nagle pokrete često bude veoma fatalna. To znači da
zadnji deo često više izmiče kontroli od vučnog vozila.
Da bi sistem bio realizovan potrebno je da vozilo ima elektronski kontrolisan sistem kočenja ECBS
(Electronically Controlled Braking System). RSC sistem koristi dva žiroskopska senzora koja
detektuju ugao naginjanja vozila ili prejake zaokrete i na osnovu tih podataka se vrše određene
korektivne akcije. Cilj sistema je održati što veću površinu prijanjanja pneumatika na podlogu, čime
se smanjuje rizik od prevrtanja[1].
ALC – Adaptive Light Control, intenzitet i oblik svetlosnog snopa jednako utiču na sigurnost
vožnje, naročito u uslovima otežane vidljivosti (noć, magla, kiša…). Tada se, po ispitivanjima
nemačkog instituta za sigurnost saobraćaja BASt, događa čak 75% nezgoda sa smrtnim slučajevima.
To je motivisalo stručnjake Helle da u saradnji s DaimlerChrysler-om i BMW-om pokrenu razvoj
novog svetlosnog sistema ALC - prilagodljiva kontrola svetala (Adaptive Light Control). Taj
zanimljiv sistem elektronskih svetala emituje ispred vozila svetlosni snop promenljive dužine, širine,
intenziteta i usmerenosti. Ideja je dobra, ali je poznata i od ranije. Zakretanje svetlosnog snopa imala
je već legendarna „Žaba“ (Citroën DS) u drugoj generaciji iz šezdesetih godina.
Sistem ALC opremljen je sklopom višenamenskih svetala Litronic koji obezbeđuju optimalnu
vidljivost u svim uslovima. Elektronski podesivim farom podešava se prodoran glavni ili širok
oboreni svetlosni snop. Svetla za maglu imaju koncentrisan svetlosni snop, a trakasto svetlo za
parkiranje ima snagu svega 1W. Pokazivač pravca je izveden kao polukružna neonska cev, a posebno
su zanimljiva svetla koja svetle bočno osiguravajući vidljivost sa strane. Iako osiguravaju dvostruki
intenzitet svetla, troše manje energije od klasičnih svetala.
Sistem ALC podešava upravljačka elektronika koja na temelju informacija o intenzitetu svetla ispred
vozila (prihvataju ga specijalni senzori), brzini vožnje i uglu zakretanja volana određuje karakteristike
osvetljenja. To se postiže naizmeničnim paljenjem i menjanjem intenziteta pojedinih svetala. Prva su
istraživanja pokazala ohrabrujuće rezultate. Znatno se poboljšava vidljivost u kritičnim uslovima
(noć, magla, neosvetljena raskrsnica, nepregledna krivina…) i višestruko povećava sigurnost vožnje.
Istovremeno se smanjuje zaslepljivanje vozila koja nailaze[1].
511

3. ZAKLJUČAK
Kao što se može videti iz rada, svi savremeni inteligentni sistemi na motornim vozilima, služe da
olakšaju vozaču svakodnevnicu, a samim tim ovi sistemi imaju veliku ulogu što se tiče bezbednosti
samog saobraćaja. Neki od sistema su nezavisni od drugih, dok pojedini deluju u sprezi i ne bi mogli
da finkcionišu jedni bez drugih ili bi bili nepotpuni.
Mora se napomenuti da pojedini savremeni inteligentni sistemi dosta pomažu manje veštim vozačima.
U cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda i boljem funkcionisanju saobraćaja, mora se težiti da
savremeni inteligentni sistemi postanu obavezni i u standardnim paketima opreme, kao što je praksa
kod ABS i ESP sistema.
Ove savremene inteligentne sisteme na motornim vozilima mora u korak pratiti i uvođenje ITS-a u
svim granama i aspektima saobraćaja kako bi se unapredili i ubrzali razni složeni procesi. Uzrok
svemu ovome i potrebama za njihovim uvođenjem je značajan porast broja učesnika u saobraćaju, a
samim tim i razvoja celokupnog sistema saobraćaja.
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Apstrakt: Cilj ovog rada jeste da prikaže uticaj čvrstoće noseće konstrukcije na pouzdanost teretnih
vozila. U radu je prikazano analitičko i numeričko odredjivanje ekvivalentnog napona i deformacije
kod U i Z tankozidih konzola otvorenog poprečnog preseka opterećenih na uvijanje. U radu se mogu
izdvojiti tri celine. U prvom delu je analitičkim putem dobijen ekvivalentni napon i deformacija za
model sa ukleštenjem po celom poprečnom preseku. U drugom delu primenjena je metoda konačnih
elemenata za četiri različita modela ukleštenja i dobijeni rezultati uporedjeni sa analitičkim
proračunom. U trećem delu su prikazani profili koji se ugrađuju u noseće konstrukcije teretnih vozila
i ukazano je na način kako bi mogli da se iskoriste rezultati prikazanih analiza u cilju povećanja
njihove pouzdanosti.
Ključne reči: tankozidi nosači, ekvivalentni napon, konačni element, deformacija.

INFLUENCE OF SUPPORTING STRUCTURE STRENGTH ON FREIGHT
VEHICLES RELIABILITY
Abstract: The aim of this paper is to show the strength influence of of the supporting structure on
freight vehicles reliability. The paper presents analytical and numerical determination of the
equivalent stress and deformation of the open section thin-walled „U“and „Z“ cantileverbeams
loaded with torsion. This work could be divided into three parts. In the first part of this paper
equivalent stress and deformation were obtained with analytical calculation for enacted model over
whole cross section. In the second part, the finite element method was applied for four different
encastred models and obtained results were compared with the analytical calculation. The third part
presents the profiles that are installed in the supporting structure of freight vehicles and points out
how the results of the presented analyzes could be used in order to increase their reliability.
Keywords: thin walled beams, equivalent stress, finite element, deformation.
1. UVOD
Smeštaj, odnosno fiksiranje međusobnog položaja svih osnovnih sistema i sklopova motornih i
priključnih vozila ostvaruje se pomoću tzv., noseće konstrukcije, a smeštaj putnika, odnosno tereta
pomoću tzv., korisnog prostora ili karoserije, odnosno tovarnog prostora ili sanduka. Pored toga,
zadatak ovog sistema je da primi i prenese sva opterećenja koja se prenose od korisnog tereta preko
djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs
adjurdjevic@tehnikum.edu.rs
3
dvelimirovic@tehnikum.edu.rs
1
2
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sklopova i elemenata drugih sistema na podlogu i obrnuto. Prema tome, uloga, zadaci i odgovornost
ovog sistema vozila su veoma značajni i složeni, pa je i sam sistem veoma složen, kako u popgledu
izvođenja tako i u odnosu na opterećenja koja se na njega prenose. Teretna vozila najčešće imaju
posebnu noseću konstrukciju, tzv., okvir (Slika 1), na koji se postavljaju svi ostali sistemi i sklopovi,
uključijući kabinu i tovarni proctor, odnosno sanduk.
Uopšteno rečeno, bezbedno vozilo je takvo vozilo koje pri obavljanju svoje funkcije u najmanjem
mogućem stepenu utiče na sve učesnike u saobraćaju i okolinu, ostavljajući na njima što manje
posledice. Na bezbednost vozila utiče čitav niz parametara. U zavisnosti od toga na koji način utiču
na opštu bezbednost vozila, sve parameter možemo podeliti u tri osnovne grupe: aktivni, pasivni i
katalitički. U ovom radu će se analizirati deo konstrukcije koji utiče na aktivnu bezbednost teretnog
vozila. Aktivne parametre bezbednosti vozila čine sve one osobine vozila, njegovih sistema, sklopova
i elemenata koje direktno mogu da utiču na pojavu udesa. U radu će biti razmatrano uvijanje noseće
konstrukcije teretnog vozila. Na slici 2 prikazani su slučajevi kada dolazi do uvijanja ili složenog
naprezanja okvira (noseće konstrukcije) [1].

Slika 1. Noseća konstrukcija teretnog vozila

Slika 2. Primeri opterećenja noseće konstrukcije
teretnog vozila

Izvor: [2]

Izvor: Izvorno autorsko

2. MATERIJAL NOSEĆE KONSTRUKCIJE
Za potrebe rada izrađeni su modeli noseće konstrukcije koji su prilagođeni uslovima u laboratoriji.
Modeli su izrađeni zavarivanjem od čelika S235JR prema standardu EN1025-2:2004 [3], čija su
mehanička svojstva: ReH =235 N/mm2 , za t  3 mm Rm= 360-510 N/mm2 i t =20 °C. Hemijski sastav
S235JR dat u je tabeli 1.
Tabela 1. Hemijski sastav
Izvor: [3]

S235JR

C%
0.17

Si%
0.1

Mn%
1,40

P%
0.035

S%
0.035

Cu%
0.55

Na Slici 3 prikazani su poprečni preseci modela tankozidih elemenata, gde su širine pojaseva
b1 = b3 = 81.5mm , visina rebra b2 = 103mm , a debljina t = 3mm.
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Slika 3. Poprečni preseci U i Z profila
Izvor: Izvorno autorsko

Površina poprečnog preseka je data izrazom [4,5]:
3

A =  b i ti

(1)

i=1

Aksijalni momenti inercije za težišne ose x i y su [4,5]:
3

I x =  t i  y ( s )y ( s ) ds

(2)

i=1
3

I y =  t i  x ( s )x ( s ) ds

(3)

i=1

Sektorski moment inercije dat je izrazom [4,5]:
Iω =  ω2 dA =
A

3

 t  ω ( s ) ω (s ) dS
i=1

(4)

i

S

Uvojni moment inercije dat je izrazom [4,5]:
It =

η 3
 bi t i3 ,
3 i=1

(5)

Gde je  koeficijent sigurnosti.
Uvojni otporni moment dat je izrazom:
Wt =

It

t max

(6)

Šematski prikaz ometenog uvijanja konzole (Slika 4).

Slika 4. Ometeno uvijanje konzole
Izvor: Izvorno autorsko

Moment uvijanja kojim je opterećena konzola dat je izrazom:
M * = 15700Nmm

(7)

Redukovani modul elastičnosti dat je izrazom:
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t

E=

E
1- ν

(8)

Savojno-uvojna karakteristika data je izrazom [4,5]:
k=

GI t

(9)

EIω

Bimoment i maksimalni normalni napon dati su izrazima (10) i (11), [4,5]:
Bmax = σ max =

M*
th ( kl )
k

(10)

Bmax
ωmax
Iω

(11)

U slučaju opterećenja koncentrisanim momentum uvijanja na slobodnom kraju konzole, moment
čistog uvijanja na slobodnom kraju iznosi [6]:

1 
M tmax = M* 1 ch ( kl ) 



(12)

Napon smicanja dat je izrazom:
τ max =

M tmax
Wt

(13)

U slučaju složenog naprezanja, kada se osim normalnih napona u proračunu uzimaju u obzir I uticaji
napona smicanja, može se definisati ekvivalentni napon prema hipotezi Hencky-Mises [6]:
(14)

2
2
σe = σmax
+ 3τmax

Na osnovu prethodnih jednačina i jednačina prikazanih u literaturi [4,5,6], dobijene su geometrijske
karakteristike poprečnih preseka zadatih oblika (Slika 3) i prikazane su u Tabeli 2.
Tabela 2. Geometrijske karakteristike poprečnih preseka
Izvor: Izvorno autorsko

Profile

“U”

“Z”

А [cm2]

7,8

7,8

Ix [cm4]

145,1

145,1

Iy [cm4]

55,2

102,42

Wx [cm3]

28,17

28,17

Wy [cm3]

9,97

12,80

It [cm4]

0,262

0,262

Wt [cm3]

0,873

0,873

I [cm6]

971,03

1377,3
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Prema jednačinama (1-14) i jednačinama datim u literaturi [4,5,6], dobijeni su normalni,
tangencijalni, ekvivalentni naponi i deformacije. Dobijene vrednosti su prikazane u Tabeli 3. Modeli
su koncipirani tako da imaju istu površinu poprečnog preseka i opterećeni su istim intenzitetom
momenta uvijanja. Dužina konzola iznosi l = 1000mm.
Table 3. Napon i deformacija
Izvor: Izvorno autorsko

Profile

“U”

“Z”

M* [Nmm]

15700

15700

Bmax
[Nmm2]

12114000

13061000

max [MPa]

29,25

36,46

max [MPa]

2,16

4,67

e [MPa]

29,5

37,3

θmax [°]

0,97

0,712

3. NUMERIČKA ANALIZA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
Numerički proračun [8, 9] je urađen primenom metode konačnih elemenata-KOMIPS softver. KOMIPS
softver je razvijen na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pri proračunu su korišćeni [mm]
i [N].

M1

M2

M3

Slika 5. Granični uslovi (opterećenje i oslonci) – U profil

M4

Izvor: Izvorno autorsko

M1

M2

M3
Slika 6. Granični uslovi (opterećenje i oslonci) – Z profil

M4

Izvor: Izvorno autorsko

Na slici 5 i 6 prikazani su granični uslovi (oslonci i opterećenje). Korišćeni su 2D konačni elementi
(ploče) [7,8,9]. Moment uvijanja je unet preko sprega sila intenziteta F = 157N kroz težište poprečnog
preseka, a moment koje one prouzrokuju iznosi M  = 15700Nmm . Za svaki model (U, Z) analizirana
su četiri tipa ukleštenja (slika 5 i 6), [10,11].
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4. PRIKAZ I DISKUSIJA REZULTATA
Pomeranja modela su prikazana na slikama 7 i 8, i za svaki model je dato maksimalno pomeranje fmax
u milimetrima.

fmax=1,99

fmax=1,96

fmax=8,46

fmax=2,57

M3

M2

M1

M4

Slika 7. Deformisani model sa maksimalnim pomeranjem u [mm], U profil
Izvor: Izvorno autorsko

fmax=2,71

fmax=3,59

fmax=6,22

M1

fmax=3,19

M3

M2

M4

Slika 8. Deformisani model sa maksimalnim pomeranjem u [mm], Z profil
Izvor: Izvorno autorsko

emax=31,9

emax=185

M1
emax=39,3

M2
emax=83,9

M4

M3

e[MPa]
Slika 9. Prikaz raspodele von Mises napona i njihovih vrednosti u [MPa], U profil
Izvor: Izvorno autorsko
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emax=44

emax=180

M1
emax=85

M2
emax=35

M4

M3

e[MPa]
Slika 10. Prikaz raspodele von Mises napona i njihovih vrednosti u [MPa], Z profil
Izvor: Izvorno autorsko

Kod tankozide konzole poprečnog preseka oblika U profila, razmatrano je četiri modela (M1 do M4),
(Slika 9). Naponi dobijeni analitičkim i numeričkim putem koji su prikazani u Tabeli 3 za U profil i
dobijenim numeričkim putem (Slika 10) primenom metode konačnih elemenata se razlikuju za oko
8%. Model M2 (Slika 9) ima najnepovoljniji način oslanjanja. Modeli M1 i M3 imaju najpovoljniji
način oslanjanja.
Kod tankozidih konzola opterećenih momentom uvijanja na slobodnom kraju deformacija i von
Mises-ov napon zavisi od načina oslanjanja, tj. ukleštenja. Razmatrane su tankozide konzole
poprečnih preseka U i Z profila i različiti načini ukleštenja. Kod oba profila razmatrana su po četiri
modela (M1, M2, M3 i M4). Svi modeli imaju različiti način ukleštenja, tj. različitu dužinu i položaj
oslonaca. Kod Z profila model M1 je uklešten po celom preseku, i on ima najmanju vrednost
maksimalne deformacije. Ekvivalentni napon dobijen analitičkim putem prikazan u Tabeli 3 za Z
profil i dobijenim numeričkim putem primenom metode konačnih elemenata (Slika 10) se razlikuju
za 15%. Model M2 (Slika 10) ima najnepovoljniji način oslanjanja. Model M3 ima nešto veću
vrednost napona od modela M1. Model M4 (Slika 10) ima najpovoljniji način oslanjanja koj
obezbeđuje smanjenje vrednosti napona za oko 20% u odnosu na model M1.
5. PRIMENA MODELA U REALNIM KONSTRUKCIJAMA
Na slici 11 prikazane su realne noseće konstrukcije teretnih vozila. Zone obeležene crvenim elipsama
predstavljaju kritična mesta sa aspekta opterećenja, zonu spoja. Tokom eksploatacije i opterećenja
teretnog vozila, naponi koji se javljaju u spoju treba da budu u dozvoljenim granicama. Rezultati
proračuna primenom MKE pokazali su različite vrednosti ekvivalentnih napona i deformacija u
zavisnosti od načina ostvarivanja veze dela noseće konstrukcije. Diskusija pomenutih rezultata
ukazala je na prednosti različitih načina oslanjanja U i Z profila koji se koriste u delu noseće
konstrukcije teretnog vozila, pa to može da se primeni u praksi.
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Slika 11. Zone ugradnje analiziranih nosača
Izvor: [12]

6. ZAKLJUČAK
U okviru rada data su početna razmatranja koja obuhvataju pregled dosadašnjih istraživanja
naponskog i deformacijskog stanja tankozidih nosača, kao i pregled dostupne literature. U okviru rada
uradjeni su proračunski modeli, sproveden je statički proračun analitičkim putem i primenom metode
konačnih elemenata. Identifikovane su zone koncentracije napona i prikazan je postupak smanjenja
napona i njegove koncentracije (oblikom oslanjanja profila). Zaključci dobijeni ispitivanjem ovog
tipa struktura mogu biti uključeni u proces projektovanja novih sličnih struktura, što je objašnjeno u
poslednjem poglavlju. Saznanja dobijena tokom realizacije ovog rada mogu biti direktno primenjena
za identifikaciju ponašanja realnih struktura u njihovim radnim uslovima.
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POSTUPAK NAKNADE ŠTETE NASTALE KAO POSLEDICA SAOBRAĆAJNE
NEZGODE SA ASPEKTA AGENCIJE ZA NAKNADU ŠTETE
Tamara Milić1, Agencija za obradu odštetnih zahteva i procenu rizika i šteta Restitucija doo
Tamara Ugrinić2, Agencija za obradu odštetnih zahteva i procenu rizika i šteta Restitucija doo

Аpstrakt: U radu je prikazan postupak za naknadu štete nastale kao posledica saobraćajne nezgode
a koji se dostavlja osiguravajućem društvu u Republici Srbiji. Od trenutka kada se nezgoda dogodi,
počinje postupak naknade štete u istoj. Prvenstveno se sagledava kako je došlo do date nezgode,
odnosno koja pravila saobraćaja nisu ispoštovana, tj ko je prouzrokovao istu. Nakon toga se pristupa
prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu štete osiguranju u vidu izveštaja policije ili EISN
obrasca, ličnih dokumenata oštećene strane i fotografisanja oštećenog vozila. Na osnovu fotografija
oštećenog vozila vrši se obračun vrednosti štete na vozilu. Ukoliko je u nezgodi bilo povređenih lica,
na osnovu medicinske dokumentacije sastavlja se zahtev za naknadu nematerijalne štete po
kriterijuma iz člana Zakona o obligacionim odnosima. Koncipira se zahtev za naknadu štete
osiguravajućem društvu i nastavlja komunikacija sa istim do zakonskog roka rešavanja zahteva.
Agencija je ta koja sve vreme deluje kao posrednik između oštećene strane i osiguravajuće kuće,
štiteći interese klijenta-oštećenog. Ovaj rad će ukazati na aspekte procesa i alata utvrđivanja štete
nastale kao posledica saobraćajne nezgode, kao i naknade štete koju sprovodi agencija u ime klijentaoštećenog, ukazati na nedostatke trenutnih regulativa i prakse i ponuditi unapređenja istih.
Кljučne reči: saobraćajna nezgoda, naknada štete, procena vrednosti štete na vozilu

THE COMPENSATION PROCEDURE FOR DAMAGE CAUSED AS A RESULT
OF A TRAFFIC ACCIDENT FROM THE ASPEKT OF THE COMPENSATION
CLAIMS PROCESSING AGENCY
Аbstract: The paper presents the procedure for compensation of damage caused as a result of a
traffic accident, which is submitted to the insurance company in the Republic of Serbia. From the
moment the accident occurs, the compensation procedure begins in the same. It is primarily
considered how the given accident occurred, ie which traffic rules were not observed, ie who caused
it. After that, the collection of documentation necessary for reporting damage to insurance is started
in the form of a police report or EISN form, personal documents of the injured party and
photographing the damaged vehicle. Based on the photographs of the damaged vehicle, the value of
the damage to the vehicle is calculated. If there were injured persons in the accident, on the basis of
medical documentation, a request for compensation of non-material damage is made according to
the criteria from the article of the Law on Obligations. A request for compensation of damage to the
insurance company is conceived and communication with the insurance company continues until the
legal deadline for resolving the request. It is the agency that always acts as an intermediary between
the injured party and the insurance company, protecting the interests of the client-injured party. This
paper will point out aspects of the process and tools for determining the damage caused by a traffic

1
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accident, as well as compensation for damage carried out by the agency on behalf of the injured
party, point out the shortcomings of current regulations and practices and offer improvements.
Keywords: traffic accident, compensation for damage, assessment of the value of damage to the
vehicle.
1. UVOD
U periodu od 2016. do 2020. godine evidentirane su 174.753 saobraćajne nezgode od strane
Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo ne predstavlja ukupan broj saobraćajnih nezgoda jer se veliki
broj saobraćajnih nezgoda sa manjim materijalnim štetama ne prijavljuje policiji, već samo
osiguranju, ili se rešava usmenim dogovorom, odnosno nagodbom, od strane učesnika.
Trenutkom nastanka štete dolazi do obaveze naknade iste i to u skladu sa članom 154. Zakona o
obligacionim odnosima („Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je nadoknaditi je ukoliko ne dokaže
da je šteta nastala bez njegove krivice”). Za utvrđivanje krivice mogu se pokrenuti različiti pravni
postupci, kao što su krivični, prekršajni, parnični, regresni i disciplinski.
Agencija za obradu odštetnih zahteva i procenu rizika šteta Restitucija doo (u daljem tekstu Agencija)
se prvobitno bazira na naknadi štete od autoodgovornosti. U praksi se postupak rada odvija u okviru
sledećih pravnih postupaka:
−

Krivični (postupak koji se pokreće ukoliko je hitna pomoć izašla na lice mesta i
procesuirala povređene ili ukoliko je u prva 24h, tj. najdalje 48h od trenutka nezgode
neko od učesnika potražio medicinsku pomoć i identifikovao se kao povređeno lice);

−

Prekršajni (postupak u kojem nije bilo povređenih lica, a dogodila se saobraćajna nezgoda
kao posledica nepoštovanja definisanih propisa);

−

Regresni (ukoliko lice koje je učestvovalo u nezgodi nema aktivnu polisu osiguranja, bilo
je pod uticajem alkohola, narkotika ili je napustilo lice mesta. U tom slučaju finansijska
obaveza pripada Udruženju Osiguravača Srbije koji oštećenom isplaćuju nadoknadu a
refundiraju od lica koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu sudskim putem);

−

Parnični (Postupak koji se vodi kada saobraćajna situacija nije jasno definisana, odnosno
kada su potrebni dodatni alati u svrhu određivanja krivca za saobraćajnu nezgodu. Takođe
postupak koji se vodi kada oštećenom osiguranje opredeli finansijski nizak iznos
naknade) i

−

Disciplinski (kada postoji odgovornost zaposlenog koji je upravljao službenim vozilom
pravnog lica, za utvrđene povrede radne obaveze i druge povrede radne discipline koje su
dovele do saobraćajne nezgode).

2. PRIJAVLJIVANJE ŠTETNOG DOGAĐAJA
Kada dođe do oštećenja vozila pri nastanku saobraćajne nezgode ili drugog štetnog događaja
(oštećenje na parkirakištu, nalet na udarnu rupu, oštećenje od strane nepoznatog lica, krađa vozila,
oštećenja usled vremenskih nepogoda, itd.) u velikom broju slučajeva klijenti ne znaju svoja prava i
obaveze.
Agencija nastoji pri tome da od prvog momenta nastanka štetnog događaja bude na raspolaganju
klijentima i objasni sve mere neophodne za preduzimanje počev od samog mesta nastanka nezgode,
načina razmene podataka sa drugim učesnicima i načina evidentiranja događaja (evidentiranje
događaja biće opisano u daljem tekstu ovog poglavlja). Nakon toga sledi zakazivanje dolaska
oštećenog u Agenciju za otvaranje predmeta naknade štete.

522

2.1. Upoznavanje sa štetnim događajem
Pre angažovanja Agencije, pravna služba i inženjerski sektor obavlja razgovor sa oštećenim gde
analizira saobraćajnu situaciju i postojanje pravnog osnova za naknadu štete od osiguravajućeg
društva. Ukoliko se utvrdi da isti postoji, oštećeni postaje klijent Agencije i pristupa se formiranju
predmeta.
Jedna od najvažnijih stavki u navedenom postupku je razgovor sa klijentom, tj. pisanje izjave o
okolnostima nastanka saobraćajne nezgode. Posebna pažnja se poklanja sagledavanju saobraćajnog
osnova i klasifikaciji oštećenja kao posledica nezgode. Od klijenta se zahteva da najpribližnije
moguće opiše saobraćajnu situaciju (kretao se ulicom iz pravca A ka mestu B, kako je došlo do
inicijalnog kontakta, koja saobraćajna signalizacija postoji na mestu nezgode, itd.) i skreće se pažnja
da se prikazivanjem drugih oštećenja koja nisu nastala u predmetnoj nezgodi može nehotice (ili
namerno od strane klijenta) promeniti sagledavanje dinamike nastanka saobraćajne nezgode i na taj
način direktno se utiče na brzinu i ispravnost odluke donete od strane stručnih lica osiguravajućeg
društva kome se prijavljuje šteta.
2.2. Evidentiranje štetnog događaja
Najbitnija stavka u procesu naknade štete pred osiguravajućim društvom jeste upravo evidentiranje
štetnog događaja. U zavisnosti od saobraćajne situacije i pričinjene štete, učesnici mogu:
− pozvati policiju da izvrši uviđaj (ukoliko je bilo povređenih lica, pričinjena je velika
materijalna šteta, dogodilo se više lančanih sudara, učesnici odbijaju da prihvate
odgovornost, jedan od učesnika je napustio lice mesta i sl.),
− popuniti EISN obrazac, odnosno Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (kada je
pričinjena manja materijalna šteta do 200.000 RSD, štetnik prihvata odgovornost, nema
povređenih) i
− popuniti EISN obrazac uz službenu belešku policije (policija evidentira događaj, obavi
testiranje na prisustvo alkohola, a u tom slučaju moguća je veća finansijska nadoknada, do
dva miliona dinara).
Agencija od klijenta preuzima original Evropskog izveštaja, potražuje službenim putem belešku
policije ako je sačinjena i na portalu UOS-a prati dostupnost policijskog zapisnika ukoliko je izvršen
uviđaj.
Dalje Agencija prikuplja dokumenta klijenta u vidu saobraćajne dozvole, važeće polise osiguranja od
autoodgovornosti, lične karte i kartice tekućeg računa vlasnika vozila, vozačke dozvole i lične karte
vozača, ukoliko vozač u trenutku nastanka saobraćajne nezgode nije vlasnik oštećenog vozila.
Zahtev za naknadu materijalne štete, odnosno štete na vozilu, Agencija može podneti u ime vlasnika
vozila u trenutku nezgode i ovlašćenika, ali samo ukoliko dato ovlašćenje sadrži stavku da može
naplatiti štetu od osiguranja nastalu kao posledica predmetne saobraćajne nezgode.
Ukoliko je lice zadobilo povrede u nezgodi i evidentirano je kao povređeno lice, osiguravajućem
društvu se može podneti zahtev za naknadu nematerijalne štete. U tom slučaju Agencija prikuplja
potrebnu medicinsku dokumentaciju, lična dokumenta povređenog, izjavu vozača u trenutku
saobraćajne nezgode i lična dokumenta vozača. Kad je moguće, vrši se i pregled vozila i dostavljaju
slike sa lica mesta nezgode ukoliko iste postoje.
Zahtev za naknadu nematerijalne štete se koncipira po kriterijuma iz člana 200 Zakona o obligacionim
odnosima i prema dostavljenoj medicinskoj dokumentaciji.
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2.3. Pregled vozila
Pregled oštećenog vozila predstavlja ključnu fazu u proceduri naknade materijalne štete.
Fotografisanje oštećenog vozila je od krucijalne važnosti za sastavljanje zapisnika o oštećenju i
procene štete na datom vozilu.
Prvi korak koji se vrši u ovoj fazi je identifikacija vozila. Obavezne fotografije u procesu
identifikacije su broj šasije utisnut na metalnoj podlozi, registraciona nalepnica i pređena kilometraža.
Nakon toga se pristupa fotografisanju opšteg stanja vozila - najpogodnije je da se fotografisanje izvrši
iz 8 uglova (prednja, zadnja, bočne strane i uglovi odnosno dijagonale), a najmanje se fotografiše
vozilo iz četiri ugla koji obuhvataju kompletno vozilo (obavezno pri slikanju “dijagonale” potrebno
je da se vidi registarska oznaka vozila).
Fotografiše se sve na vozilu gde ima oštećenja (fotografije oštećenih delova, unutrašnjosti ali se
snimaju i fotografije neoštećenih delova), sa posebnim osvrtom na oštećene delove vozila i sklopove,
tako da se pruži najprecizniji uvid na stepen oštećenja istih.
Spoljašnjim pregledom vozila procenitelj štete popisuje oštećenja, dok se detaljniji pregled obavlja u
servisu i načelno se sastavlja dopunski zapisnik u kome se beleže sva naknadno otkrivena oštećenja.
Oštećenja otkrivena u servisu proveravaju se sa prvim zapisnikom (da li su oštećena povezana ili
nemaju veze sa slučajem, odnosno nezgodom, koja se razmatra).
3. PROCENA ŠTETE
Procenu štete na vozilu Agencija vrši u programima za procenu štete Audatex i Eurotax, po važećem
pravilniku Jedinstvenih kriterijumima za procenu šteta na motornim vozilima.
Unosom broja šasije automobila, program sam prepoznaje marku i tip vozila i prikazuje 3D model
gde se selektuju oštećenja na istom (Slika 1). Audatex poseduje veliku količinu podataka o vozilima
uključujući i procedure popravke koji se zasnivaju na zvaničnim podacima proizvođača.

Slika 1. Izgled 3D modela vozila u Solera Audatex programu za procenu štete
Na grafičkom prikazu modela vozila označavaju se delovi karoserije čime se otvara mogućnost
odabira različitih delova i sklopova na vozilu. Primer seletovanja prednje spoljašnje karoserije
prikazan je na slici 2.
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Slika 2. Grafički prikaz prednje spoljašnje karoserije selektovanog modela vozila u Audatex
programu
Opis oštećenja vozila obavlja se po utvrđenom redosledu. Oštećenja se razvrstavaju prema nivou
oštećenja, odnosno po tome da li su namenjena za zamenu, popravku, kontrolu ili podešavanje.
Delovi za zamenu su delovi koje nije moguće popraviti, delovi koje nije ekonomično popraviti kao i
vitalni delovi od uticaja na bezbednost i pouzdanost vozila. U skladu sa stanjem i godištem oštećenog
vozila, procenitelj može da opredeli takozvanu tehničku amortizaciju koja se ostvaruje procentualnim
umanjenjem vrednosti delova koji su predodređeni za zamenu. Tehnička amortizacija opredeljuje se
za vozila starija od četiri godine i dodeljuje se na limene delove (uticaj korozije) kao i delove podložne
periodičnoj zameni.
Popravka oštećenih delova se normira po intenzitetu oštećenja. Mala oštećenja su oštećenja spoljnih
površina, bez većih deformacija. Takođe, da bi se neko oštećenje svrstalo u malo oštećenje, ono mora
da bude na pristupačnim mestima i njiegova popravka ne treba da iziskuje veći utrošak rada i
materijala.
Srednja oštećenja su ona koja iziskuju više materijala i rada za opravku, ili se nalaze na
nepristupačnim mestima.
Teža oštećenja su oštećenja na većim površinama, na izrazito nepristupačnim mestima, i ona kod
kojih su deformacije intenzivnije izražene ili je došlo do gužvanja spoljašnje površine.
Kontrola oštećenih delova i sklopova određuje se kada postoji sumnja na oštećenje koje procenitelj
nije u mogućnosti da utvrdi spoljašnjim pregledom vozila. Takođe, kod izraženijih oštećenja u
predelima značajnim za stabilnost i upravljivost vozila, može se određivati kontrola geometrije
točkova i repernih tačaka, optička kontrola trapa, kontrola propusnosti pod pritiskom ili kontrola
sistema za upravljanje i elemenata vešanja.
Obračun “totalne štete” primenjuje se kada usled nastanka osiguranog slučaja dođe do uništenja ili
nestanka stvari/vozila, ili kada je popravka vozila tehnički neizvodljiva ili ekonomski neopravdana,
odnosno gde su troškovi popravke veći ili jednaki vrednosti vozila umanjenoj za vrednost ostatka
vozila.
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Na iznos naknade za totalnu štetu najviše utiču tržišna vrednost vozila, starost vozila, vrednost ostatka
odnosno procenjena vrednost havarisanog vozila koje ostaje u vlasništvu oštećenog, a pored toga
utiče i način eksploatacije vozila, investiciona ulaganja, ponuda i potražnja na tržištu polovnih
automobila, itd.
Sadržaj i struktura zapisnika o oštećenju je prikazan na slici 3. U zaglavlju dokumenta nalazi se naziv
centra za naknadu štete sa brojem štete. Nakon toga navode se datum nezgode i datum pregleda vozila,
podaci o vlasniku vozila, podaci o vozilu i uzrok i opis oštećenja. Na kraju, kao što je prikazano na
slici, navode se prethodno definisanim redosledom oštećenja i normativi rada za navedena oštećenja.

Slika 3. Izgled zapisnika o oštećenju
Izvor: sopstveno

526

4. PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTEVA I PROCES LIKVIDACIJE
Potraživanje po osnovu osiguranja od autoodgovornosti oštećeno lice, odnosno njegov zastupnik
ostvaruje podnošenjem odštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje. Podnosi se prijava štete
uz koju se prilaže: Zahtev za naknadu štete, Zapisnik o uviđaju ili izveštaj o saobraćajnoj nezgodi,
polisa osiguranja i lična dokumenta vlasnika vozila i vozača u trenutku nezgode. Nakon prijave
oštećeniku ili njegovom zastupniku se izdaje potvrda o prijavljenoj šteti.
Po prijemu odštetnog zahteva u kojem je uključena i procena štete od strane Agencije, predmet
zadužuje likvidator osiguravajućeg društva u kome je prijavljena šteta. Likvidator šteta (u daljem
tekstu likvidator) je lice koje vodi predmet od početka pa do samog kraja, odnosno do isplate naknade
ili dostave odluke o odbijanju štete. Nakon prijema predmeta, likvidator pregleda dokumentaciju i
pre svega utvrđuje da li je nezgoda nastala u periodu koji obuhvata skadenca (period važenja ugovora
o osiguranju, odnosno period za koji važi osiguravajuće pokriće) njihovog osiguranika.
Ukoliko je prvi uslov ispunjen, sledeći korak je pregled dokumentacije u odštetnom zahtevu, odnosno
da li je sva osnovna dokumentacija dostavljena. Ukoliko podneti odštetni zahtev nije potpun, odnosno
postoji nedostajuća dokumentacija neophodna za obradu odštetnog zahteva, osiguravajuće društvo je
dužno da se u roku od osam dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu zahteva i zatraži
kompletiranje dokumentacije.
Osiguravajuće društvo je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva i
kompletiranja dokumentacije utvrdi osnov i visinu tog zahteva, da dostavi podnosiocu zahteva
obrazloženu ponudu za naknadu štete i da isplati naknadu štete.
U slučaju kada je ponuđena visina naknade štete od strane osiguranja manja od potraživanja
oštećenog lica, društvo za osiguranje je dužno da oštećenom licu ponudi i izvrši isplatu nespornog
dela naknade. Prihvatanje nespornog dela naknade štete ne utiče na pravo na potraživanje spornog
dela naknade. Naknada spornog dela štete prvenstveno se potražuje prigovorom na odluku
osiguravajućeg društva. Prigovor razmatra komisija u okviru osiguravajućeg društva. Ukoliko
komisija ne prihvati prigovor, oštećeni može svoja prava ostvariti sudskim postupkom.
U slučaju kada društvo za osiguranje oceni da nema osnova za naknadu štete, zbog saobraćajnopravnog osnova ili isključenja odgovornosti osiguravača u slučaju namere ili prevare, o tome će
pismeno, sa obrazloženjem, obavestiti zastupnika, odnosno podnosioca odštetnog zahteva pored
5. ZAKLJUČAK
Jedinstveni kriterijumi za procenu šteta na motornim vozilima su još uvek važeći pravni i metodološki
osnov i prema iskustvu Agencije dobar osnov koji ipak treba prilagoditi današnjem vremenu.
Naglasak mora biti na konstantnom radu i usavršavanju, a ekspanzijom tržišta automobila se
pojavljuju novi modeli koji zahtevaju nove tehnologije popravke, tako i normativi potrebnog radnog
vremena za popravku kao i samih cena radnog sata moraju pratiti trenutnu tržišnu situaciju.
Nakon višegodišnjeg iskustva, Agencija je subjekt koji klijentima nudi stručnu podršku, kako pravnu
tako i inženjersku, a sve u cilju bržeg rešavanja postupka i pravične naknade štete pred osiguravajućim
društvom.
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ODREĐIVANJA VREDNOSTI VOZILA U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
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Sanja Krsmanović2, DDOR Novi Sad a.d.o

Apstrakt: Procena štete je važan segment u osiguravajućim kompanijama. Kvalitetnom procenom
štete na vozilima, kada se visina štete realno odredi otvara se mogućnost osiguravajućem društvu da
postane konkurentnije na tržištu. Potrebno je da procenu vrše obučena i stručno osposobljena lica i
da procenitelji šteta imaju dovoljno stručnog znanja i poznaju tehnologiju popravke i zamene
određenih sklopova i delova na vozilima. Važno je ispoštovati čitavu proceduru procene štete na
vozilima kako bi se obuhvatili i najsitniji detalji, koji će kasnije uticati na određivanje visine štete,
pre svega misli se na konstatovanje nekih ranijih oštećenja ukoliko postoje. U ovom radu opisana je
procedura procene štete na vozilima i predstavljeni primeri dobre i loše prakse u pogledu procene
štete na vozilima. Posebna pažnja usmerena je na procenu totalnih šteta na vozilima, jer se još uvek
u Srbiji koristi ustaljena metodologija obračuna totalne štete koja je uvedena i propisana pre više od
30 godina. Pomenuta metodologija obračuna totalnih šteta na vozilima ipak nije ispratila tehnološki
napredak vozila, tako da je u radu data preporuka da se kod obračuna totalne štete na vozilu koristi
tržišna vrednost vozila umesto kataloške vrednosti.
Ključne reči: procena štete, totalna šteta, motorna vozila, osiguravajuće društvo, obračun štete.

DETERMINATION OF VEHICLE VALUES IN INSURANCE COMPANIES
Abstract: Damage estimate is an important segment in insurance companies. Quality estimate of
damage to vehicles, when the amount of damage is realistically determined, opens the possibility for
the insurance company to become more competitive in the market. It is necessary that the estimate
damage be performed by trained and professionally trained persons and that damage assessors have
sufficient expertise and know the technology of repair and replacement of certain assemblies and
parts on vehicles of certain assemblies and parts on vehicles, as well as materials and their properties
used in different types and models of vehicles. It is important to follow the entire procedure of
assessing the damage to vehicles in order to include even the smallest details, which will later affect
the determination of the amount of damage, first of all, it is important to state some previous damage,
if any. This paper describes the vehicle damage assessment procedure and presents examples of good
and bad practice in vehicle damage estimate. Special attention is paid to the assessment of total
damage to vehicles, because the established methodology for calculating total damage, which was
introduced and prescribed more than 30 years ago, is still used in Serbia. However, the mentioned
methodology for calculating total damage to vehicles did not follow the technological progress of
vehicles, so that the paper recommends that the market value of the vehicle be used instead of the
catalog value when calculating the total damage to the vehicle.
Keywords: damage estimate, total damage, motor vehicles, insurance company, damage calculation.
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1. UVOD
Prema strukturi premije u pogledu vrsta osiguranja u izveštaju NBS u III kvartalu 2021. godine navodi
se da osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila ima učešće od 31% u ukupnoj
premiji. Zatim slede životna osiguranja sa 21,8%, imovinska osiguranja sa 20,1% i osiguranje
motornih vozila – kasko sa 10,1%. [2] Prema ovom osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe
motornih vozila osiguranje motornih vozila – kasko učestvuju zajedno sa 41% u ukupnoj premiji.
Pored prodaje veoma važan deo za osiguravajuće društvo je isplata šteta, s razmernom prodaji i
najveći broj šteta nastaje na motornim vozilima. Kvalitetnom procenom štete na vozilima, kada se
visina štete dobro odredi ostvaraje se mogućnost osiguravajućem društvu konkurentnost na tržištu.
Prilikom procene štete na vozilima treba voditi računa da procenu vrše obučena i stručno
osposobljena lica. Potrebno je da procenitelji imaju dovoljno znanja i da poznaju tehnologiju
popravke i zamene određenih sklopova i delova na vozilima, kao i materijala i njihovih svojstava koji
se koriste kod različitih vrsta i modela vozila. Važno je ispoštovati čitavu proceduru procene štete na
vozilima kako bi se obuhvatili i najsitniji detalji, koji će kasnije uticati na određivanje visine štete,
pre svega misli se na konstatovanje nekih ranijih oštećenja ukoliko postoje.
Prema [4] odnos osiguravajućih kuća prema proceniteljima, nalažu potrebu da se poslovi procene
štete izdvoje iz osiguravajućih kuća i da se poslovi procene štete prepuste nezavisnim agencijama čiji
će osnovni zanimanje biti procena štete.
U ovom radu opisana je procedura za utvrđivanje totalne šteta na vozilima i problem koji nastaje
usled uzimanja kataloške vrednosti za novonabavnu, jer se još uvek kod nas koristi ustaljena
metodologija obračuna totalne štete koja je uvedena i propisana pre više od 30 godina. Pomenuta
metodologija obračuna totalnih šteta na vozilima ipak nije ispratila tehnološki napredak vozila, pa je
data preporuka na koji način zadovoljiti klijenta i smanjiti broj prigovora koje osiguravajuće kuće
dobijaju na obračun totalne štete na vozilima od strane klijenata.
2. UTVRĐIVANJE TOTALNE ŠTETE NA VOZILU
Obračun visine naknade štete na stvarima zavisi od toga da li je nastupila delimična ili totalna šteta.
Za ovu podelu od značaja je okolnost, da li je šteta pogodila celokupnu vrednost stvari i tako dovela
do njenog uništenja (totalna šteta) ili je pak došlo samo do njenog oštećenja (delimična šteta). [3]
Pojam ekonomske totalne štete podrazumijeva ekonomsku neisplativost popravka vozila.
Češće se primenjuju računska i kataloška metoda kojima se utvrđuje visina totalne štete. [1] Računska
metoda polazi od novonabavne vrednosti vozila od koje se oduzima amortizacija vozila. Na taj način
se dolazi do vrednosti vozila neposredno pre nezgode, a pojam koji se koristi je sadašnja vrednost
vozila (vrednost vozila na dan nastanka štetnog događaja). Za utvrđivanje vrednosti ostatka vozila se
najčešće koristi tablična vrednost spašenih delova prema specifikaciji oštećenja iz Izvida štete.
Kataloška metoda se naročito primjenjuju u zemljama Europske unije. Katalozi vozila prate sve
posebnosti tržišta vozila i izdaju se mesečno pa se za svaki pojedini model može utvrditi vrednost
polovnog vozila za navedeni mesec.
Za utvrđivanje konačne visine štete koriste se:
• metod određivanja umanjene odnosno uvećane vrednosti i
• metod utvrđivanja totalne štete.
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Šteta na vozilu gde je opravka tehnički nemoguća ili ekonomski neopravdana odnosno gde bi troškovi
opravke i eventualna umanjena vrednost bili veći ili jednaki stvarnoj vrednosti vozila umanjenoj za
procenjenu vrednost ostatka, likvidira se kao totalna šteta.
Obračun totalne štete na vozilu sadrži tri elementa:
• Vrednost opravke po proceni, a na osnovu kalkulacije iz Audatex-a ili ponudi ovlašćenog
servisera, uvećanu za umanjenu vrednost ako postoji osnov za njenu naknadu;
• Stvarnu vrednost predmetnog vozila na dan obračuna;
• Vrednost ostatka.
U izuzetnim slučajevima i na izričiti pismeni zahtev oštećenog, kada je vozilo oštećeno u većem
stepenu i staro je do 6 meseci, a pre udesa je bilo pod važećom fabričkom garancijom, totalna šteta
na vozilu se utvrđuje saglasno standardima proizvođača. U ovakvim slučajevima oštećeni spašene
delove oštećenog vozila prodaje putem javne licitacije preko ovlašćene firme, ali prvu početnu cenu
utvrđuje osiguravač. Razliku između ostvarene prodajne cene na licitaciji i vrednosti vozila u trenutku
pre udesa, osiguravač isplaćuje oštećenom.
Važno je napomenuti da za obračun totalne štete na motornim vozilima od navedena tri elementa dva
su ključna, a to su stvarna vrednost predmetnog vozila na dan obračuna i vrednost ostatka (spašenih
delova). Za određivanje stvarne vrednosti predmetnog vozila na dan obračuna uzimaju se u obzir
sledeći uticajni faktori:
• cena novog vozila (iz kataloga AMSS ili zvaničnog cenovnika ovlašćenog dilera);
• vrednost vozila prema godinama starosti i pogonskom učinku;
• opšte stanje;
• način eksploatacije;
• investiciona ulaganja;
• ponuda i tražnja odnosno kretanje cena na tržištu.
2.1 Cena novog vozila
Cena novog vozila je važeća cena po zvaničnom cenovniku proizvođača, uvećana za važeće poreze
na dodatu vrednost (PDV) u zavisnosti od toga koji i koliki PDV bi osiguranik platio, kao i troškove
transporta. Kao cena novog vozila može se uzeti i cena vozila iz važećeg kataloga AMSS. U
slučajevima kada na vozilu postoje ranija oštećenja koja nisu popravljena, cena novog vozila se
umanjuje u procentualnom iznosu, a u zavisnosti od stepena oštećenja. Ovakvo umanjenje se
primenjuje i kada je u pitanju izvedena cena novog vozila.
Cena vozila koja se više ne proizvode utvrđuje se na osnovu odgovarajućih kataloga. Cena vozila
koja se više ne proizvode, a ne nalaze se u odgovarajućem katalogu, utvrđuje se upoređenjem sa
cenama vozila istog proizvođača sa sličnim karakteristikama.
2.2 Dodatna oprema
Ukoliko je cena novog vozila data samo za standardnu izvedbu vozila određenog proizvođača, u
zavisnosti od konkretnog slučaja, uzima se (ili se ne uzima) u obzir vrednost serijske opreme, prema
iskazanim cenama proizvođača ili ako to nije posebno iskazano, uzima se procentualno povećanje
prema cenama kod sličnih vozila.
Ostali faktori koji imaju značajan uticaj na stavrnu vrednost vozila na dan obračuna su:
• vrednost vozila prema godinama starosti i pogonskom učinku i
• ponuda i tražnja na tržištu.
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Postoje tablice na osnovu kojih se određuju vrednosti po vrstama vozila i veku trajanja pri prosečnom
intenzitetu eksploatacije, kao i korekcije tih vrednosti zbog manjeg ili većeg intenziteta eksploatacije.
Starost vozila utvrđuje se iz saobraćajne dozvole i to od dana prve registracije u zemlji ili inostranstvu,
pa do dana nastanka štete, a može se utvrditi iz računa o kupovini predmetnog vozila. Starost vozila
se računa na godine i mesece, s tim što se zaokružuje do 15 dana nadole, a preko 15 dana naviše.
Ukoliko se starost vozila tj. meseci i dani ne mogu nikako utvrditi, starost vozila se računa od 1. jula,
godine u kojoj je vozilo proizvedeno. U slučaju da se razlikuje godina proizvodnje i datum prve
registracije, onda se za izračunavanje starosti vozila uzima godina proizvodnje kako je regulisano u
prethodnom stavu.
Donja granica vrednosti nije ograničena samo po starosti vozila, (vrednost vozila je 20% u
predviđenom veku trajanja, odnosno 10% izvan toga), jer primenom ostalih faktora korekcije
vrednosti vozila u izuzetnim slučajevima može da iznosi i manje od 10%.
Većim investicionim ulaganjem u vozilo, njegovo opšte stanje može se bitno poboljšati i na taj način
postići da vozilo poveća svoju realnu tržišnu vrednost (zamena motora, kabine, školjke i sl.). Takvo
povećanje tržišne vrednosti uzima se u obzir u zavisnosti od visine ulaganja. Izvršeno investiciono
ulaganje se dokazuje dogovarajućom dokumentacijom.
Ponuda i tražnja izražena preko kretanja cena na tržištu ima bitan uticaj na obračun vrednosti
korišćenih vozila. Ovaj faktor zavisi od mesta, vremena i uslova prodaje novih vozila, kao i drugih
činilaca te koriguje utvrđenu vrednost vozila (po svim prethodnim kriterijumima) do +/- 10% u
odnosu na cenu novog vozila.
3. ODREĐIVANJE VREDNOSTI VOZILA NA DAN ŠTETNOG DOGAĐAJA
Vrednost vozila se određuje uzimanjem vrednosti iz kataloga AMSS-a i primenom određenih
parametara korekcije kako bi se dobila što približnija vrednost vrednosti takvog vozila na tržištu.
Faktori koji utiču na umanjenje kataloške vrednosti su: koeficijent korekcije koji se primenjuje
shodno starosti vozila prema tablicama iz AMSS kataloga (za vozila preko 14 godina vrednost vozila
prema koeficijentu starosti je 10 % od vrednosti uzete iz kataloga pogonski učinak koji se ogleda u
više/manje pređenih kilometara nego što je predviđeno za vozilo određene starosti i primenjuje se za
vozila do 10 godina starosti;
• koeficijent opšteg stanja (za vozila starija od 5 godina) tu se može dati određen procenat
ukoliko je vozilo nadprosečno ili ispod proseka;
• invensticiono ulaganje (podrazumeva uvećanje vrednosti vozila npr. ugradnjom uređaja za
TNG, izmena motora-umesto generalne popravke;
• eksploatacija (odnosi se na vozila čija je osnovna upotreba u taxi prevozu; auto škola)
koeficijent ponude i potražnje (može imati vrednosti +/- 10 %)
Kad se svi ovi parametri primene na katalošku vrednost vozila, trebalo bi da se dobije vrednost vozila
na dan štetnog događaja koja je bliska tržišnoj, što češto nije slučaj it u se mogu javiti problem.
4. ODREĐIVANJE VREDNOSTI SPAŠENIH DELOVA NA VOZILU KOJE JE
PRETRPELO TOTALNU ŠTETU
Vrednost ostatka vozila koje je pretrpelo totalnu štetu može se obračunati na dva načina. Prvi način
je da se ostatak vozila koje je pretrpelo totalnu štetu pošalje na aukcijsku prodaju i pokuša prodati na
takav način. Drugi način je da se vrednost ostatka obračuna metodom procentualnog učešća delova i
skopova vozila na dan štetnog događaja. Maksimalna vrednost ostatka određena na pomenuti način
iznosi 40% (Tabela 1) od vrednosti vozila na dan štetnog događaja.
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Tabela 1. Granične vrednosti procentualnog učešća pojedinih sklopova
i delova kod putničkih vozila
Izvor: Jedinstveni pravilnik o načinu rada na poslovima osiguranja motornih vozila
1

Motor

od 3% do 15%

2

Menjač

od 1% do 5%

3

Vešanje prednje (most)

1% ili 2%

4

Vešanje zadnje (most)

1% ili 2%

5

Upravljački mehanizam

6

Točak Kpt.

7

Poklopac prednji

do 1%

8

Poklopac zadnji

do 0,5%

9

Vrata (i peta vrata)

10

Staklo prednje

1%

11
12
13

Staklo zadnje
Sedište prednje
Sedište zadnje

0,5%
0,1 po komadu

14

Branik prednji ili zadnji

15

Ostalo

do 1%
od 0,5% po kom. a max. 2% po vozilu

od 0,2% do 1% po komadu

0,2% Kpt.
0,3% po komadu
od 1% do 5%

UKUPNO-MAKSIMALNO

40%

U nastavku je prikazan primer iz prakse kako je osiguravajuća kuća oštetila klijenta.
5. PRIMERI OBRAČUNA TOTALNE ŠTETE
U ovom primeru prilikom kreiranja Zapisnika o oštećenju vozila (Lada Niva, 2019., starosti 2 godine
i 5 meseci), od strane ovlašćenog procenitelja osiguravajuće kompanije konstatovana su oštećenja na
vozilu i tom prilikom utvđeno je da troškovi popravke vozila prevazilaze stvarnu vrednost vozila na
dan štetnog događaja umanjenu za vrednost ostatka vozila, odnosno da ne postoji ekonomska
opravdanost popravke. Obračunata je ekonomski totalna šteta što je i prikazano na slici 1 u iznosu od
462.347,42. dinara.
Nakon prigovora od strane oštećenog komisija u osiguravajućoj kompaniji razmotrila je prigovor i
korigovala novonabavnu vrednost vozila sa 944.212,00 dinara, koja je primenjena prema eKatalogu
AMSS na 1.310.515,00 dinara što je tržišna vrednost vozila. Razlika između ove dve vrednosti je
366.308,00 dinara. Novonabavna vrednost od 1.310.515,00 dinara je umanjena zbog vremenske
amortizacije, više pređenih kilometara i uslova eksploatacije i dobijena je vrednost vozila na dan štete
731.267,37 dinara. Vrednost ostatka uzimajući u obzir nivo nastalih oštećenja i njihovu tršišnu
vrednost iznosi 27,6% odnosno 202.561,00 dinara. Obračunata je šteta na vozilu od 528.706,00
dinara, a novi obračun dat je na slici 2.
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Slika 1. Obračun na bazi totalne štete 1
Izvor: DDOR Novi Sad

Slika 2. Obračun totalne štete 2.
Izvor: DDOR Novi Sad
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6. ZAKLJUČAK
U ovom radu predstavljeni su faktori koji utiču na stvarnu vrednost vozila na dan obračuna štete.
Najznačajniji faktor u obračunu predstavlja novonabavna vrednost vozila koja se uzima iz kataloga
dok se ostali faktori koji utiču na obračun vrednosti vozila i ostatka uzimaju iz različitih tabela.
Prema procedurama koje koriste osiguravajuće kuće u Srbiji za novonabavnu vrednost vozila uzima
se kataloška vrednost iz kataloga AMSS-a. Klijenti uvek gledaju tržišnu vrednost vozila pa problem
predstavlja razlika koja je između ove dve vrednosti bude uvek viša u korist tržišne vrednosti.
Procenu vrednosti vozila na dan štenog događaja treba uzimati kao prosečnu tržišnu vrednost vozila
iste marke, tipa, starosti, zapremine motora, snage i opreme. To se može uraditi pretraživanjem
zvaničnih sajtova, kao domaćih tako starnih, za prodaju polovnih automobila. Od ukupnog broja
pronađenih automobila prema zadatom kriterijumima: marke, tipa, starosti, zapremine motora, snage
i opreme potrebno je izuzeti najjeftiniji i najskuplji primerak i od preostalih cena vozila naći prosečnu
vrednost. Ukoliko je oštećeno vozilo poseduje bogat paket opreme i bilo je u veoma dobrom opštem
stanju može se uzeti i cena koja je iznad prosečne kako bi se što realnije odredila i visina totalne štete.
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НЕКЕ НЕДОУМИЦЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
ЧЛАНОВА ПОСАДЕ И ТАХОГРАФИМА
Ненад Станковић1, Rico training centre,
Бранко Вукобратовић2, Rico training centre
Сања Вукајловић3, Rico training centre

Апстракт: Превоз терета и путника најчешће подразумева коришћење тахографа у
возилима, што је дефинисано и законом. Некоришћење тахографа у складу са прописима, као
и неразумевање одредби закона које се односе на радно време возача, време управљања, паузе
и одморе и њихово правилно евидентирање, ствара проблеме возачима и компанијама.
Различита тумачења одредби од стране надзорних органа, такође доприносе стварању
осећаја несигурности код возача. Не сме се занемарити ни утицај одговорних лица у
предузећима који контролишу и прате рад возача, а који, на основу сагледавања стања кроз
сарадњу са преко 50 компанија, често раде тај посао без додатне обуке и прелазе преко
неправилности сматрајући их небитним или погрешно тумаче прописе. Уочени су случајеви
да изостаје планирање рада професионалних возача од стране одговорних лице, па се
возачима препушта да сами планирају и организују своје радно време и одморе, што доводи
до тога да возачи раде онако како су видели и чули од других, а то има за резултат грешке са
значајним последицама по компанију. Поред одредби о раду и одмору возача, једна од одредби
која ствара највише недоумица је када се издаје Потврда о активностима возача. Овај рад је
покушај да се идентификују основне недоумице и извори настанка истих у предметној
области, као и начини за њихово превазилажење.
Кључне речи: тахограф, радно време, одмор, потврда о активностима возача.

SOME DOUBTS IN THE APPLICATION OF REGULATIONS ON DRIVING AND
REST TIME RULES OF CREW MEMBERS AND TACHOGRAPHS
Abstract: Cargo and passengers transport usually involves the use of tachographs in vehicles, which
is also defined by law. Failure to use tachographs in accordance with regulations, as well as
misunderstanding of the provisions of the driving and rest time rules, and proper recording of
activities, creates problems for drivers and companies. Different interpretations of the regulations by
the control bodies also contribute to creating a feeling of insecurity among drivers. We must not
neglect the influence of responsible persons in companies that control and monitor the work of
drivers, and who, based on the situation through cooperation with over 50 companies, often do the
job without additional training and go through irregularities, considering them irrelevant or
misinterpreting regulations. There have been cases of lack of planning of professional drivers by
responsible persons, but drivers are left to plan and organize their driving and rest times, which leads
to drivers working as they saw and heard from others, and this results in errors with significant
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consequences for the company. In addition to the provisions on the driving and rest time rules, one
of the provisions that creates the most doubts is when the Attestation of activities is issued. This paper
is an attempt to identify the basic doubts and sources of their origin in the subject area, as well as
ways to overcome them
Keywords: tachograph, working times, breaks, rest periods, attestation of activities.
1. УВОД
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима (у даљем тексту
Закон) уређује одредбе које се односе на радно време, време управљања возилом, паузе и
одморе возача и посаде возила у друмском превозу, као и услове које мора да испуни тахограф
и граничник брзине. Такође дефинише у која возила мора бити уграђен тахограф, односно
граничник брзине; издавање тахографских картица, као и све послове који су у вези са
тахографским картицама, тахографима и граничницима брзине, као и услове за обављање ових
послова, службене евиденције и надзор над спровођењем овог закона у циљу повећања
безбедности саобраћаја на путевима, безбедности и здравља на раду чланова посаде возила.
Сам Закон је у складу са одредбама потврђеног Европског споразума о раду посаде на
возилима која обављају међународне друмске превозе (AETR споразум).
Од стране Европског парламента се доносе регулативе које се базирају на AETR споразуму и
које настављају да промовишу циљеве зацртане споразумом а то су:
- Побољшање безбедности саобраћаја,
- Побољшање социјалних услова особља укљученог у друмски транспорт и
- Промовисање здраве конкуренције унутар транспортне индустрије, заједно са осталим
облицима транспорта.
Сам споразум не искључује локално законодавство чланица, већ дозвољава примену
националног законодавства за возила која се користе у унутрашњем транспорту. Закон је
усаглашен са међународним прописима, али је у неким одредбама примењено дозвољено
одступање.
2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ И КОРИШЋЕЊЕ ТАХОГРАФА
2.1 Возила у која мора бити уграђен тахограф иако су изузета од примене
Закон дефинише област примене закона, односно врсте превоза које потпадају под област
примене овог закона, као и изузетке, па самим тим и возила која су обухваћена применом
закона морају имати уграђен тахограф. У члану 2. Закона дефинисана је област примене, као
и изузеци од примене закона. Даље у истом члану у ставу 7 је наведено да: „Возила у која мора
бити уграђен тахограф и изузећа од уградње тахографа дефинисана су прописом којим се
уређују услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија,
техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива.“
Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима (у даљем тексту Правилник) дефинише да је за теретна возила обавезан
тахограф ако теретно возило, односно скуп возила има највећу дозвољену масу (у даљем
тексту НДМ) преко 3,5 t.
У складу са наведеним Законом и Правилником теретно моторно возило којим се врши
некомерцијални превоз, а чија је НДМ већа од 3,5 t, а мања од 7,5 t, има обавезу уградње
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тахографа, али је изузето од примене Закона. Уколико је у возило уграђен тахограф,
превозници и возачи возила су одговорни за исправност тахографа и дужни су да обезбеде
прописно коришћење тахографа и картица возача или тахографских листића. Ако возило има
уграђен дигитални тахограф возач који управља возилом којим се обавља некомерцијални
превоз такође мора поседовати картицу возача и користити је у складу са Законом. Сама
дефиниција некомерцијалног превоза каже да „Некомерцијални превоз је сваки друмски
превоз, осим јавног превоза или превоза за сопствене потребе, који се обавља искључиво за
личне потребе возача, за који се не прима накнада за обављање превоза, односно којим се
остварује приход“. У складу са наведеном дефиницијом пољопривредни произвођачи који
користе теретна возила чија је НДМ већа од 3,5 t, а мања од 7,5 t, би требали да спадају у овај
изузетак предвиђен Законом. Међутим, приликом контроле у саобраћају од стране саобраћајне
полиције возачи ових возила имају проблем да докажу да је у питању некомерцијални превоз.
Тумачење Управе саобраћајне полиције је да уколико “пољопривредни произвођач свој
сопствени купус својим возилом одвезе на пијацу и прода, сматра се да је таквом продајом
остварио приход, од продаје купуса.“што се онда сматра комерцијалним превозом [7].
Неспорно је да је остварио приход, али не приход од превоза, већ од продаје купуса који је
произвео да би остварио зараду, док је транспорт само секундарна делатност која није основно
занимање пољопривредног произвођача, нити се њоме бави свакодневно. Уколико
пољопривредни произвођач транспортује сено са њиве до свог имања да би хранио стоку, у
складу са наведеним тумачењем Управе саобраћаје полиције могло би да се сматра да је и то
комерцијални превоз, јер иако се за тај конкретан превоз не прима накнада, крајњи циљ јесте
остваривање зараде када пољопривредник буде продао стоку.
Други аспект ове приче је да ли возачу који као пољопривредник користи возило које би
требало да спада у овај изузетак некомерцијалног превоза је да ли такав возач треба да поседује
сертификат о стручној компетентности (CPC) и квалификациону картицу возача. С обзиром
да тумачења могу бити различита, исти превоз може бити сматран некомерцијалним, где нема
обавезе поседовања CPC и квалификационе картице возача, а може бити сматран и
комерцијалним, где онда постоји ова обавеза. Даљим разматрањем наведеног проблема
поставља се питање вођења евиденција о радном времену возача који управља овим возилом,
здравственог прегледа у складу са чланом 189. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима, итд.
Ова неусаглашеност Закона и Правилника, као и могућа различита тумачења доводе до тога
да пољопривредни произвођач, који ће се повремено наћи у улози возача, се услед
неизвесности излаже непотребним трошковима за израду квалификационе картице, похађање
семинара за CPC, периодичним лекарским прегледима, вођењу евиденције свога рада где због
повременог управљања возилом ће имати обавезу да води своје радно време као остале
послове, иако су му „остали послови“ основно занимање на које троши велику већину свог
радног времена.
У духу АЕТR споразума са којим је усаглашен Закон стиче се утисак да је промашена суштина.
Јасно је да треба да постоје начини и механизми да се спрече злоупотребе и непоштовање
закона, али ако је у питању превоз који ће се обављати на кратким релацијама, периодично, са
краћим или дужим паузама током којих се раде неки сасвим други послови, онда то сигурно
није врста превоза која би требала да буде третирана као злоупотреба, већ сигурно као
изузетак.
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2.2 Попуњавање аналогног листића пре почетка вожње
Попуњавање листића за аналогни тахограф пре почетка вожње је прописано као смислена
обавеза да би се смањиле могућности злоупотребе око правилног евидентирања активности
возача. Уколико би се користио непопуњен листић, накнадно би се могли попунити подаци за
другог возача и возило, чиме се отвара простор за фалсификовања и неистинито евидентирање
активности возача.
Пре почетка управљања возилом, возач је у обавези да попуни следеће податке: (1) име и
презиме возача; (2) датум и место почетка коришћења тахографског листића; (3) регистарска
ознака возила; (4) стање на одометру.
По завршетку коришћења возила на предњој страни тахографског листића: (1) датум и место
завршетка коришћења тахографског листића; (2) стање на одометру; (3) пређени пут (разлика
стања на одометру).
Уколико листић није попуњен на правилан начин прописане су следеће санкције:
- 50.000 динара ако на листићу није попуњено или није читко попуњено име и презиме,
- 20.000 динара ако на листићу није попуњено или није читко попуњен датум почетка или
завршетка рада или стање одометра на почетку рада на возилу и
- 10.000 динара ако на листићу није попуњено или није читко попуњено место почетка
или завршетак рада, регистарски број возила, стање на одометру на завршетку рада на
возилу и разлику стања одометра на почетку и на крају управљања.
Предвиђене новчане казне су рангиране према ризику који је законодавац проценио и његовом
утицају на безбедност саобраћаја. Јасна и оправдана санкција треба да буде изречена некоме
ко покушава да фалсификује своје активности, али се у овом случају поставља питање по ком
критеријуму је оцењено да је нпр. почетно стање на одометру двоструко тежи прекршај од
завршног стања на одометру? Или да ли је нечитко уписано име и презиме пет пута тежи
прекршај од нечитко уписане регистарске ознаке? Нарочито спорна је санкција око нечитко
уписаног имена и презимена из разлога што постоји техничко ограничење при уписивању
података. Само поље предвиђено за уписивање имена и презимена је далеко мање од поља
предвиђеног за уписивање места почетка или завршетка рада. Постоје људи који имају дугачко
име и презиме, или имају нпр. два презимена тако да једноставно није могуће уписати име и
презиме онако како предвиђа Правилник о начину коришћења тахографа. Из тог разлога неко
ко нема намеру да било шта фалсификује због техничких ограничења не може да испуни
прописану обавезу и може да сноси санкцију која је у рангу најтежих прекршаја које може да
учини физичко лице према Закону.
Начин да се превазиђе наведено ограничење у земљама Европске уније је да се може на
полеђини тахографског листића исписати пуно име и презиме уколико исто није могуће
уписати у предвиђено поље. Код нас не постоји наведени изузетак ни у прописима ни као
правило у пракси, тако да се процена да ли је у конкретном случају учињен прекршај сведено
на тумачење и добру вољу онога ко контролише возача.
3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ВОЗАЧА
3.1 Активности возача које се евидентирају ручним уносом
Код возача, а често и код одговорних лица у транспортним предузећима постоје недоумице у
вези дозвољеног начина евидентирања активности возача, нарочито кад су у питању
активности возача које се тичу осталог радног времена или обављања осталих послова, а што
се најчешће евидентира ручним уносом.
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Јаснија је ситуација када су у питању аналогни тахографи, јер онда возачи прихватају ручни
унос на полеђини листића као уобичајен начин евидентирања. Када су у питању дигитални
тахографи, један део возача услед недовољне обучености за руковање дигиталним
тахографом, као и због недовољног познавања и разумевања законских одредби, погрешно
евидентира или не евидентира уопште своје активности у оваквим случајевима, иако постоји
опција ручног евидентирања активности на полеђини папира за термални испис.
Често се у оваквим случајевима од стране превозника издаје потврда да би се оправдала
недостајућа евиденција, а што код контролних органа ствара сумњу у покушај да се
манипулише са подацима или да се они фалсификују. Један од случајева неразумевања и
погрешне примене законских одредби био је да је превозник издавао свакоднево потврде
возачима, чак и када користе дневни одмор, а да је притом картица возача остајала у возилу,
иако је према прописима возач дужан да је носи са собом када је удаљен од возила. Такође је
било спорно зашто возачи користе дневни и недељни одмор код своје куће, а картице су
остајале у возилима које немају лежај у кабини возила, што није у складу са Законом. У овом
случају кршење Законских одредби било је због незнања и неразумевања Закона, првенствено
од стране оних који би требали да организују и контролишу рад возача. Иако возачи нису
кршили одредбе што се тиче времена управљања и одмора, доводили су себе и предузеће у
ситуацију да могу бити санкционисани високим казнама због бројних пропуста.
3.2 Потврда о активностима возача
Члан 11. Закона прописује: „Уколико је возач у одређеном периоду времена користио
боловање, био на годишњем одмору, одсуствовао са посла, управљао возилом које није из
области примене овог закона, обављао остале послове осим управљања возилом или био
расположив, превозник је дужан да за сваки такав период возачу изда Потврду о активностима
возача (у даљем тексту: Потврда). Изузетно, Потврда се не издаје за времена, односно
активности возача које се евидентирају помоћу тахографа или ручним уносом.“
Надаље, члан 16. прописује да надзорни орган приликом надзора на путу не сме да захтева од
возача потврду о активностима уколико је возач због удаљености од возила своје активности
евидентирао ручно.
Члан 4. Закона прописује: „Возач мора тачно и адекватно да евидентира време управљања
возилом које не спада у област примене овог закона, остале послове дефинисане под осталим
радним временом, времена расположивости, одморе и паузе. Ови подаци се уносе ручно на
полеђину тахографских листића или термалног папира за испис, односно преко тастера за
ручни унос дигиталног тахографа.“
Често се пренебрегава могућност да Закон дозвољава ручни унос и на полеђини термалног
папира за испис, или се то сматра за недозвољен начин евидентирања. Код дигиталних
тахографа прве генерације не постоји могућност уноса више активности ручним уносом преко
апликације, па се јавља проблем правилног евидентирања. Појашњење Eвропске комисије број
7 [8] препоручује надзорним органима да, уколико из техничких разлога ретроактивни унос
није могућ, или би то представљало превелико оптерећење за возача, прихвате прописану
Потврду о активностима возача, да би се покриле празнине у евиденцији тахографа.
Истовремено наводе да не би требало да се захтева обавезна употреба ове потврде (или било
које друге која потврђује возачеве активности када је удаљен од возила) и да се возачи
санкционишу у случају непоседовања исте.
Наши прописи и пракса не познају ову могућност, већ напротив, поред одредбе да надзорни
орган не сме да захтева потврду, прописана је и санкција уколико возач поседује Потврду за
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времена и активности које се евидентирају или су евидентиране помоћу тахографа или ручним
уносом. Поставља се питање сврсисходности ове санкције, формално се може сматрати
прекршајем када се води дупла евиденција за исто, али суштински се овде ради о томе да возач
само има још један документ више који потврђује шта је радио. Међу возачима кружи прича
која је по њима „правило“, а то је да ако возач прави одмор од 72 часа и више, да му је за то
потребна потврда, иако је користио недељни одмор. Ако је урадио ручни унос након
завршеног одмора, а још и добио потврду да је одмарао, према нашем Закону чини прекршај.
У оваквом случају прекршај је учињен само из несигурности у оно шта је прописано и
исправно, а чему често доприносе и надзорни органи који траже потврду и у неким
случајевима када не треба, односно тврде да је потребна када је возач нема, а није у обавези да
је има.
Суштински, ако је возач одмарао и није прекршио одредбе о временима вожње и одмора, може
се поставити питање: зашто постоји санкција за неки формални пропуст који не мења суштину.
Овде треба направити разлику у односу на случајеве када превозник издаје Потврду да би
прикрио да је возач радио и није користио прописани одмор, што свакако јесте понашање које
треба санкционисати.
4. ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА ВОЗАЧА, ОДГОВОРНИХ ЛИЦА И НАДЗОРНИХ ОРГАНА
Као први Јавно признати организатор активности образовања одраслих од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за стручно
усавршавање кадрова у друмском саобраћају, Rico Training Centre спроводи више програма за
различите категорије полазника – возаче, одговорна лица у компанијама, надзорне органе.
Програм стручног усавршавања из области прописа о времену вожње и одмора члана посаде
возила и тахографа Центар реализује по наставном плану и програму усклађеном са Законом
о радном времену члана посаде возила у друмском превозу и тахографима Републике Србије,
пратећим подзаконским актима и међународним AETR споразумом.
Обука се састоји од теоретске наставе и практичног вежбања које се реализује на сва начина:
- кроз анализу практичних примера из праксе и
- на симулатору дигиталног тахографа.
Rico Training Centre је обуку „Прописи о времену вожње и одмора члана посаде возила и
употреба тахографа“ у свом досадашњем искуству од преко десет година реализовао са више
хиљада полазника из приватних компанија, јавних комуналних предузећа и државних
институција. Обука је прилагођена у делу плана и програма и фонда часова различитим
категоријама полазника. Сви полазници добијају одговарајућу литературу и пратеће
материјале. Након одслушане обуке сви полазници добијају одговарајући сертификат.
Код едукације возача акценат је на:
- Поштовању прописа о времену вожње и одмора члана посаде возила;
- Правилном евидентирању активности и
- Правилној употреби листића аналогног тахографа и дигиталног тахографа;
Досадашња пракса је показала да су возачи након реализоване обуке задовољни материјом
која им је презентована и одговорима на постављена питања и недоумице. Континуирана
едукација возача на предметну тему је неопходна у свакој компанији која располаже возилима
са тахографима. Континуирана едукација професионалних возача обезбеђује структурирани
приступ процесу учења који ће олакшати и убрзати стицање потребних вештина. Возач се кроз
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низ „покушаја и грешака“ учи, посебно имајући у виду како дубоке последице тих грешака
могу бити у условима реалне вожње.[11]
Кад је у питању едукација руководних кадрова сам концепт обуке је другачији, обзиром на
одговорности и обавезе менаџмента. Убрзани развој науке и технологије, сталне промене
окружења, пооштравање услова привређивања и други разлози постављају нове и све
сложеније захтеве пред организацију, њен менаџмент и запослене у целини. Једном дате и
задате вредности за кратко време постају превазиђене и неупотребљиве. Мора се брзо мислити
и брзо реаговати. Ништа није једном за свагда дато. Менаџмент организације мора стално да
трага за добрим и адекватним решењима, полазећи при томе од претпоставке да ништа није
толико добро да не може бити још боље.[10] Обзиром на обавезу менаџмента да вршти сталну
контролу рада возача у делу поштовања прописа о радном времену, посебан део обуке је
управо посвећен овој целини.
Посебно значајна референца у реализацији обука на тему прописа о времену вожње и одмора
члана посаде возила и употреби тахографа је едукација надзорних органа и то:
- Републичке инспекције Републике Србије;
- МУП, Управа саобраћајне полиције Републике Србије;
- Судије за прекршаје Републике Србије;
- Републичке инспеквије Републике Српске;
- МУП, Саобраћајне полиције Републике Српске.
Програм обуке надзорних органа је посебно прилагођен и допуњен, уз реализацију практичне
обуке у виду контроле возача на путу.
У реализацији обуке за све категорије полазника се користи Tachospeed софтвер, који
омогућава брзу и ефикасну обраду и анализу података са аналогног и дигиталног тахографа.
5. ЗАКЉУЧАК
Област друмског превоза је комплексна област по својим захтевима и структури. AETR
споразум је поставио основе ради уједначавања поступања и контроле а у циљу побољшања
транспортног процеса и контроле истог са више аспеката. Кроз регулативе донете од стране
ЕУ константно се унапређују прописи у циљу кориговања свих проблема који се појаве
прецизирајући нејасноће, узимајући у обзир друге повезане регулативе. Проблеми који се уоче
кроз примену прописа у пракси се допуњују и прилагођавају захтевима тржишта, али и
надзорних органа.
Препоруке Европске комисије за надзорне органе је да промовишу безбедност саобраћаја и
лојалну конкуренцију пратећи усклађеност са прописима који су за ту сврху направљени и да
треба да прихвате записе које добију од возача као истините, осим ако имају разлога да
сумњају, а онда морају предузети све што је потребно да утврде све чињенице и да се утврди
аутентичност записа и њихова усклађеност са регулативама. Треба да избегавају да усвоје став
претпоставке кривице на страни возача и превозника, без обзира на што су овлашћени да
контролишу и циљано откривају одређене врсте прекршаја, да не би усвојили понашање које
ће возачи доживети као супериорно и „са висине“ што ће само да створи баријере између
возача и надзорних органа [9].
Део примера који је наведен у овом раду је покушај да се идентификују неке од недоумица.
Недовољна прецизност појединих одредби уз тумачења надзорних органа често не доприносе
разјашњењу недоумица већ их често продубљују и отварају нове недоумице. Уз поједине
санкције које циљају беспотребну форму уместо суштине, јер није јасно разграничена
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злоупотреба од немогућности испуњавања прописане обавезе или прављења формалне грешке
која не утиче суштински на оно шта је циљ примене овог Закона, код возача и превозника
стварају утисак да је сврха примене Закона и периодичне обуке професионалних возача само
наметање нових обавеза, нарочито финансијских, а да су казне само ту да би се пунио буџет.
Наведени проблеми би се могли превазићи тумачењима Закона која олакшава примену Закона
онима који хоће и имају намеру да га примењују и поштују, променом става надзорних органа
у складу са препорукама на нивоу Европске уније, као и стављањем акцента контроле на
суштинске ствари уместо на формалне. Такође би требало интензивирати обуку надзорних
органа у циљу отклањања и разјашњавања недоумица и нејасноћа у контроли. Такође би
требало организовати размену искустава између предавача и надзорних органа, што би
сигурно допринело свима, и то успоставити као сталну праксу.
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЕМИСИЈЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА МОТОРА СУС
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЗОНИ УЛИЦЕ
Милан Марковић1, MTT – SRB Consultancy d.o.o.
Драгана Велимировић2, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: Приликом израде рада полази се од релација којима се исказује зависност емисије
карактеристичних једињења, токсичних компоненти: угљен моноксида, азотних оксида и
чврстих честица од разних параметара који се односе на околину улице као и на обим
саобраћаја. Основни допринос је ажурирање релација којима су те зависности исказане.
Параметри, у релацијама су: оријентација улице, концепција исте, као и они који се односе на
обим саобраћаја. Релације зависности добијене су регресионом анализом. Полази се од става
да коефицијенте уз параметре треба проверити у складу са већим учешћем савремених
мотора са једне стране али и времешности возила са друге. У циљу установљења новог стања
врши се ново снимање емисије наведених компоненти на основу чега се фомирају ажурне
зависности. Допринос је у формирању нових релација путем регресионе анализе, за сваку
компоненту, применом софтверског пакета израђеног од стране аутора рада на снимањем
добијене вредности токсичних компоненти за улицу Деспота Стефана у Београду. Циљ рада
је анализа утицаја емисије продуката сагоревања у зони уличне мреже градова
Кључне речи: заштита животне средине, продукти сагоревања, саобраћај, регресиона
анализа.

IMPACT ANALYSIS OF THE EMISSION OF SUS ENGINE COMBUSTION
PRODUCTS ON POLUTION IN THE STREET ZONE
Abstract: The aim of this paper is to analyze the impact of emissions of combustion products in the
area of the street network of cities. During the preparation of the paper, we start from the relations
which express the dependence of the emission of characteristic compounds, toxic components: carbon
monoxide, nitrogen oxides, and solid particles from various parameters related to the street
environment and traffic volume. The main contribution is updating the relations to which these
dependencies are expressed. The parameters in the relations are: the orientation of the street, the
concept of the same, as well as those related to the volume of traffic. Dependency relations were
obtained by regression analysis. Start position was that the coefficients along with the parameters
should be checked in accordance with the greater participation of modern engines on the one hand,
but also the timeliness of vehicles on the other. In order to establish a new state, a new recording of
the emission of the mentioned components is performed, on the basis of which up-to-date
dependencies are formed. The contribution is in the formation of new relations through regression
analysis, for each component, by applying a software package developed by the author of the paper
on recording the obtained value of toxic components for Despot Stefan Street in Belgrade.
Key words: environmental protection, combustion products, traffic, regression analysis.
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1. УВОД
Упоредо са повећањем интензитета саобраћаја у градској мрежи, већим учешћем времешних
возила и аутобуског вида јавног градског превоза јавља се потреба за проверу релација којима
се исказује зависност емисије карактеристичних токсичних компонената од мериторних
параметара. Ови параметри се односе на оријентацију улице, њену ширину, вентилацију исте
као и обим саобраћаја. Релације добијене регресионом анализом које се већ примењују за
приближно установљење састава продуката сагоревања потребно је проверити и ускладити са
конкретним стањем возног парка. У том циљу аутори Рада приступају снимањем учешћа:
угљен моноксида, азотних оксида и чврстих честица као репрезентативних са аспекта
токсичности на основу чега се формирају ажурне зависности.
2. ЛОКАЦИЈА ИЗВОЂЕЊА ЕКСПЕРИМЕНТА
Карактеристична улица у Београду са аспекта високог загађења продуктима сагоревања смеше
у моторима СУС је Булевар Деспота Стефана. Основне карактеристике улице су: слаба
вентилација улице с обзиром да се пружа под углом величине приближно 900 у односу на
правац ветра карактеристичног за ту локацију. Тај правац је кошавски и пружа се од северо –
запада ка југо – истоку. Други неповољн аспект је велика спратност зграда са обе стране улице
што, додатно, неповољно утиче на вентилацију улице и формира је да буде кањонског типа.
Деоница Улице од улице Џорџа Вашингтона до улице Браће Југовића је карактеристична и са
аспекта:
- мале ширине коловоза и
- мале ширине тротоара са обе стране.
Карактеристично је да се ниво токсичних компоненти у емисији продуката сагоревања по
експоненцијалној кривој смањује са удаљењем од извора загађења. Са те тачке гледишта мала
ширина тротоара представља знатан проблем.
Имајући у виду могућност варирања параметара [1]:
- ширина улице [m],
- обим саобраћаја [voz./h],
- брзина ветра [km/h],
- средња брзина возила [km/h],
- температура ваздуха [0С],
- равномерност одвијања саобраћаја.
Могуће је поставити нове зависности применом регресионе анализе.
3. КОНЦЕПЦИЈА ИЗВОЂЕЊА ЕКСПЕРИМЕНТА
Карактеристичне токсичне компоненте чије се учешће у емисији продуката сагоревања
изналази су [2]:
- угљенмоноксид, СО,
- угљендиоксид, СО2,
- делови ланаца или прстена угљоводоника: HC компоненте,
- азотни оксиди: NOх,
- сумпорна једињења: SO2,
- чврсте честице.
За угљен – моноксид је карактеристично да се мери непосредно уз извор настајања, близу краја
издувног система с обзиром на то да је исти нестабилан и, готово ce тренутно, се везује за
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слободне радикале кисеоника формирајући од лабилног једињења стабилно: угљен – диоксид.
Ово једињење има кључну улогу при настајању ефекта стаклене баште.
Важно је нагласити да су дизел мотори знатно већи загађивачи од ОТО мотора с обзиром на
то да су продукти сагоревања више токсични и то са аспекта канцерогености. Разлог је
структура угљоводоничних једињења, основних састојака дестилата нафте. Бензини су лаки
угљоводоници, сл. 1. који се састоје од лако растављивих ланаца нижих угљоводоника.

Слика 1. Ланац парафинских угљоводоника
Ово су парафински угљоводоници, сл. 1 као и изопарафини, сл. 2 [3].

Слика 2. Ланац изопарафинских угљоводоника – изооктан
За разлику од ових, парафинских, угљоводоника дизел гориво чине ланци изопарафина али и
тешко растављиви циклични угљоводоници - нафтени, сл. 3.

Слика 3. Циклични угљоводоници – нафтени
Услед њихове теже растављивости нафтени могу узроковати и теже последице по животну
средину. Имајући у виду јак и условно пријатан, ароматичан мирис ови угљоводоници имају
још и назив аромати.
Емисију продуката сагоревања могуће је смањити. То се постиже потпунијим сагоревањем
оптимирањем учешћа кисеоника чиме се утиче на смешу у процесу сагоревања као и
догоревањем издувних гасова убризгавањем додатне количине горива. Такође, реализује се
поступак трансформације азот моноксида у, мање штетан по околину, азот диоксид.
Реализација се изводи катализаторима, односно, убрзавањем хемијских реакција у процесу
сагоревања у мотору као и деловањем на продукте сагоревања у процесу издувавања. Ово
репрезентује моторе: који задовољавају стандарде: ЕURО 5 и ЕURО 6. Један од резултата овог
процеса је и знатно нижа температура издувних гасова чиме се постиже и њихова мања
инерција те и продорност као и даљина до које досежу при напуштању издувног система.
Ово, све, претходно течено је управо и разлог због кога се прибегава провери и измени
релација којима се утврђује учешће појединих компоненти у емисији издувних гасова.
Постојеће релације не могу бити валидне и за савремене моторе који су у великој мери данас
заступљени. Те релације које су предмет провере следе у виду [4]:
-

за учешће угљен – моноксида:
CO ppm=2.26+0.14Tv - 0.394v+(Q/vsr)  (0.048Vs+1.152/D),
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(1)

при чему су:
- Тv – температура ваздуха 0C,
- v– брзина ветра km/h,
- Q – оптерећење саобраћаја у оба смера voz./h,
- vsr. – средња брзина возила  km/h ,
- D – ширина коловоза m,
- Vs –равномерност саобраћајног тока,
Vs = 0.94 до Vs = 1.13 за: Q=300 до 2000 voz/h,
- за учешће азотних оксида:
NOxμg/m3=46.9-0.036Q+4010-6Q2,
- за учешће чврстих честица:
Pμg/m3=0.0431+0.000249Q.

(2)
(3)

3. РЕЗУЛТАТИ СНИМАЊА ЕМИСИЈЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА
Снимање учешћа токсичних компоненти у емисији продуката сагоревања реализује се за
деоницу улице Деспота Стефана у Београду од улице: Џорџа Вашингтона до улице Браће
Југовића у периоду вршног оптерећења.
Подаци о саобраћајници су, како следи, на основу података хидрометеоролошког завода, као
и података добијених снимањем:
- Тv = 100C до 200C – температура ваздуха,
- v = 5 km/h – брзина ветра,
- Q – 1508 до 2480 voz./h - оптерећење саобраћаја у оба смера,
- vsr = 5 до 27 km/h – средња брзина возила,
- D = 7m – ширина коловоза,
- Vs =1 – равномерност саобраћајног тока.
Резултати снимања учешћа појединих компоненти у емисији продуката сагоревања и они
добијени путем израза (1,2,3) су приказани у Tабели 1.
Табела 1. Резултати снимања учешћа продуката сагоревања
Извор: снимљене вредности/вредности добијене изразима: 1, 2 и 3

Ред. бр.
снимања

0

Тv[ C]

Q
[voz/h]

Vsr
[km/h]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
10
11
13
13
13
15
15
17
18
19
19
20
20
20

2050
2160
2305
2260
2121
2045
1850
1650
1780
2065
2380
2480
2370
2324
2450

16
12
14
16
18
20
26
20
24
19
14
11
18
12
10

учешћа
снимљено стање / изрази: 1, 2 и 3
CO[ppm]
NOxμg/m3
Pμg/m3
18/28
135/141
0.50/0.55
21//39
137/156
0.51/0.58
28/36
142/176
0.52/0.62
29/31
140/170
0.52/0.61
24/26
136/150
0.51/0.56
18/23
134/141
0.50/0.55
12/17
110/117
0.46/0.50
11/19
91/96
0.42/0.45
13/18
98/110
0.43/0.48
22/25
135/143
0.50/0.56
26/38
142/188
0.52/0.63
30/50
153/204
0.53/0.66
29/30
143/186
0.52/0.63
28/43
144/179
0.51/0.62
29/54
150/199
0.52/0.65
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Уочава се знатан утицај обима саобраћаја на емисију угљен - моноксида док је утицај брзине
кретања возила и температуре ваздуха, приближно, подједнак. На емисију азотних оксида и
чврстих честица утицај има само обим саобраћаја.
Провера валидности израза: (1), (2) и (3) реализоваће се применом регресионе анализе, на
апроксимацију емпиријски добијене популације, Табела 1.
4. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА АПРОКСИМАЦИЈУ ЕМПИРИЈСКИ ДОБИЈЕНЕ
ЗАВИСНОСТИ МУЛТИПАРАМЕТАРСКОМ РЕГРЕСИОНОМ АНАЛИЗОМ
Аналитичка, зависност учешћа поједине компоненте у емисији продуката сагоревања од
параметара следи у виду функција [5,6]:
- првог степена – линеарна, t=1:

yt = a0 + a1x1 +a2x2 + ...+ anxn, односно,
- другог степена – квадратна, t=2, за нпр. n=3 параметра:
yt = а0 + а1x1 + а2x2 + а3x3 + а4 x12 + а5 x22 + а6 x32 и
- степена, t=3, такође за нпр. три параметра:
a
a
a
yt = а0 x1 1  x2 2  x3 3 .

(4)
(5)
(6)


Тачне, вредности учешћа параметара које се налазе снимањем представљају се у ознаци: y j ,
ј=1, 2 ... k. Установљава се одступање предпостављене, аналитички добијене вредности: yј од


снимљене: y j за све параметре од којих учешће поједине компоненте зависи. Укупно
одступање се налази као сума квадрата одступања између y координате тачке која одговара:


одабраној аналитичкој зависности: ytј, (4) до (6), и оне, која одговара измереној вредности: y tj
за ту исту тачку у виду:

2

2

2

2

k

 





St =  y1 − yt1  +  y2 − yt 2  + ... +  yk − ytk  =   y j − ytj  ,

 




j =1 
k - укупан број снимања.

(7)

Величине параметара за које су конкретне величине компоненти добијене су у виду:
x11, x12, ... x1k, x21, x22, .... , x2k, x31, x32, ... x3k.
Први индекс односи се на први, други, трећи параметар, у изразу; (1); ти параметри су брзина
ветра, обим саобраћаја и температура ваздуха, док се други индекс односи на 1, 2, ..... k – то
снимање.


Тражи се минимум функције: S, (7), суме квадрата отступања: yt,ј од y j , путем:
k

  ( yˆ j − ytj )

2

j =1

При томе су:

ai

=0,

t=1, 2, 3.

(8)

i = 0, 1...3 за израз према (4) и (6), t=1 и 3, а
i = 0, 1...6 за израз према (5), t=2.
Коефицијенти: аi налазе се изједначавањем првог парцијалног извода по коефицијентима: аi
израза са суму квадрата одступања снимљених вредности и вредности које се добијају
аналитичким путем, за свако снимање, са нулом, према (5). Решавањем једначине (5) добија
се систем од 4 алгебарске једначине са четири непознате за зависност: (4) и (6), односно, од 7
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једначина за апроксимацију, путем израза (5). На тај начин добијају се коефицијенти уз
параметре, изрази (4) и (6) као и експоненти: аi, у зависности: (5). На основу тога установљава
се меродавна зависност као она код које су укупно одступање као и релативна одступања
аналитички добијених вредности од измерених за све параметре и за све парове тачака
најмања. За израз (1) следи мултипараметарска корелација с обзиром да се ради о
вишепараметарској зависности.
5. ПРИМЕНА СОФТВЕРА „INTER5“ НА ИЗНАЛАЖЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ ЕМИСИЈЕ
ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА ОД УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА
У циљу изналажења утицаја обима саобраћаја, температуре ваздуха и брзине кретања на
емисију угљен – моноксида, азотних оксида и чврстих честица аутори су развили софтверски
пакет којим се на емисију угљен – моноксида примењује мултипараметарска регресиона
анализа а на друге две компоненте продуката сагоревања полиномна зависност од једног
параметра, обима саобраћаја, добијена методом најмањих квадрата.
Резултати примене програмског пакета: INTER5 следе у наставку.
KORELACIONE FUNKCIJE REGRESIJE
APROKSIMACIJA KVADRATNOM FUNKCIJOM JE U VIDU:
CO = 8.979797E-03 + ( .6545994 ) * Tv + (-3.047681E-02 ) * Qv+( 2.097633
)*V+(-.022809 )*Tv^2+( 1.405257E-05 )*Qv^2+(-.0571197 )*V^2
APROKSIMACIJA STEPENOM FUNKCIJOM, PO UZORACKIM PROMENLJIVIM, JE U VIDU:
CO = 1.001688 * ( .0869 ) ^ Tv * ( .6342716 ) ^ Qv *(-.7328007 ) ^ V
APROKSIMACIJA LINEARNOM FUNKCIJOM JE U VIDU:
CO = .1021261 + ( .1018782 )* Tv + ( 1.402836E-02 )* Qv + (-.5542434 )* V
APROKSIMACIJA STEPENOM FUNKCIJOM, PO PARAMETRIMA, JE U VIDU:
CO = .9997994 *Tv^( .9940598 )*Qv^( 1.001433 )*V^( 1.004146 )
VREDNOST ZAVISNO PROMENLJIVE: CO, OD VELICINA NEZAVISNO PROMENLJIVIH:
ZA:Tv: 21
ZA:Qv: 2500
ZA:V: 11
IZNOSI, PREMA:KVADRATNOJ ZAVISNOSTI : 31.49
REGRESIONA KORELACIONA ZAVISNOST
CO OD Tv
Tv
10
10
11
13
13
13
15
15
17
18
19
19
20
20
20

KVADR.
19.79201
20.95418
27.03368
26.50084
22.49081
20.21195
12.3343
11.77211
12.26305
20.62517
29.44828
31.22122
28.507
25.9932
28.92408

LIN.R
21.01116
24.77125
25.79876
24.26275
21.20432
19.02968
13.17244
13.69223
13.5027
20.37388
27.66591
30.73148
24.8494
28.09069
30.96675

549

STEP PAR.

STEP UZ.

IZMER.

20.22107
25.80817
24.22104
22.00747
19.39099
17.53951
13.75041
15.49879
14.38427
18.84967
25.92028
31.7488
21.36711
28.71278
33.93464

18.95369
21.82305
26.92143
25.14961
20.78166
18.79357
14.3994
10.54828
12.76563
18.69446
28.57861
32.57173
26.88722
26.00357
30.88867

18
21
28
29
24
18
12
11
13
22
26
30
29
28
29

Qv
1650
1780
1850
2045
2050
2065
2121
2160
2260
2305
2324
2330
2380
2450
2480

KVADR.
11.77211
12.26305
12.3343
20.21195
19.79201
20.62517
22.49081
20.95418
26.50084
27.03368
25.9932
28.507
29.44828
28.92408
31.22122

V

KVADR.

10
11
12
12
14
14
16
16
18
18
19
20
20
24
26

28.92408
31.22122
20.95418
25.9932
27.03368
29.44828
26.50084
19.79201
28.507
22.49081
20.62517
20.21195
11.77211
12.26305
12.3343

r. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO

REGRESIONA KORELACIONA ZAVISNOST
CO OD Qv
LIN.R
STEP PAR.
STEP UZ.
13.69223
13.5027
13.17244
19.02968
21.01116
20.37388
21.20432
24.77125
24.26275
25.79876
28.09069
24.8494
27.66591
30.96675
30.73148

15.49879
14.38427
13.75041
17.53951
20.22107
18.84967
19.39099
25.80817
22.00747
24.22104
28.71278
21.36711
25.92028
33.93464
31.7488

10.54828
12.76563
14.3994
18.79357
18.95369
18.69446
20.78166
21.82305
25.14961
26.92143
26.00357
26.88722
28.57861
30.88867
32.57173

REGRESIONA KORELACIONA ZAVISNOST
CO OD V
LIN.R
STEP PAR.
STEP UZ.
30.96675
30.73148
24.77125
28.09069
25.79876
27.66591
24.26275
21.01116
24.8494
21.20432
20.37388
19.02968
13.69223
13.5027
13.17244

33.93464
31.7488
25.80817
28.71278
24.22104
25.92028
22.00747
20.22107
21.36711
19.39099
18.84967
17.53951
15.49879
14.38427
13.75041

30.88867
32.57173
21.82305
26.00357
26.92143
28.57861
25.14961
18.95369
26.88722
20.78166
18.69446
18.79357
10.54828
12.76563
14.3994

IZMER.
11
13
12
18
18
22
24
21
29
28
28
29
26
29
30

IZMER.
29
30
21
28
28
26
29
18
29
24
22
18
11
13
12

RELATIVNO I UKUPNO ODSTUPANJE KOD REGRESIONE ANALIZE
ISPITIVANJE: 1 - CO kvadr.
ln.
stepena
stepena1
1.8
.04
.96
2.49
1.5
2.22
.34
.78
.73
1.37
3.45
1.23
.49
2
.07
ODSTUPANJE KOD
ODSTUPANJE KOD
ODSTUPANJE KOD
ODSTUPANJE KOD

3.02
3.78
2.2
4.73
2.79
1.03
1.18
2.7
.51
1.62
1.67
.74
4.15
.1
1.97
KVADRATNE REGRESIJE:
LINEARNE REGRESIJE:
STEPENE REGRESIJE PO
STEPENE REGRESIJE PO
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.96
2.23
.83
4.81
1.07
3.77
3.85
6.99
3.21
4.6
.8
.46
2.4
1.76
.45
4.5
.23
1.39
3.3
3.15
2.58
.07
2.58
1.75
2.11
7.63
1.99
.72
1.89
4.94
19.48787
32.14518
PARAMETRIMA: 48.76285
UZORACKIM VELICINAMA: 28.25685

Релација која је у употреби а добијена применом регресионе анализе није одговарајућа јер су
одступања измерене величине учешћа угњен моноксида [СО] у емисији продуката сагоревања
у великој мери различита од снимањем добијених. Анализа је рађена за зону улице кањонског
типа установљене ширине колосека и приближно равноменрог одвијања соабраћаја. Такође,
анализа је рађена при приближно константној брини ветра од 5km/h. Брзина ветра је
непоромењива из разлога што, како оријентација улице, тако и концпеција кањонског типa, не
омогућава већа одступања и вентилацију улице. На тај начин нова релација зависности учешћa
СО од промењивих се исказује као тропараметарска, односно у зависности од параметара:
темепература ваздуха, обим саобраћаја као и средња брзина одвијања саобраћајног тока.
Релација је добијена путем тропараметарске регресионе анализе минимизацијом суме
квадратних одступања у тачкама мерења.
Како су применом, од стране аутора предложене, регресионе анализе одступања у тачкама
мерења довољно мала аутори су при ставу да би требало постојећу корелацију заменити
квадратном регресионом зависности учешћа СО од наведена три параметра. Квадратну
зависност би требало прихватити јер су на основу установљених релативних и укупног
одступања у анализи примењених регресионих зависности одступања код квадратне
зависности минимална, што следи из горе наведене таблице.
ANALIZA PRIMENOM MNK
ZAVISNOST NOx OD Q
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

63.50912
79.73285
94.13112
106.7363
117.5897
126.7407
134.2469
140.1735
144.5931
147.5849
149.2350

APROKSIMACIJA PRIMENOM METODA NAJMANJH KVADRATA, POLINOMOM 2 DO 5 - OG REDA
ZAVISNOST NOx OD Q
(-110.7766 )*x^ 0 +( .1585238 )*x^ 1 +(-2.074109E-05 )*x^ 2
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 2 reda za v= 1500 iznosi:
80.34164
(-556.6325 )*x^0+( .6797687 )*x^1+(-2.08401E-04 )*x^2+(1.973757E-08 )*x^ 3
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 3 reda za v= 1500 iznosi:
60.73252
(-346.192 )*x^0+(.3647974 )*x^1+(-3.967294E-05)*x^2+(-1.830413E-08 )*x^ 3 +
( 3.013003E-12 )*x^ 4
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 4 reda za v= 1500 iznosi:
65.2168
(-389.7654 )*x^ 0 +( .4084071 )*x^ 1 +(-4.240591E-05 )*x^ 2 +(-2.768787E-08 )*x^
3 +( 6.298993E-12 )*x^ 4 +(-3.114152E-16 )*x^ 5
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 5 reda za v= 1500 iznosi:
63.50912
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VREDNOST FUNKCIJE ZA ZADATU PROMENLJIVE:x= 1500 KOD FORMIRANJA POLINOMA
stepen polinoma vrednost funkcije
2
80.34164
3
60.73252
4
65.2168
5
63.50912

На основу добијених вредности применом формираног софтвера прихвата се, као
одговарајући, полином петог реда.
Констатује се да је смислено заменити постојећу полиномну зависност другог реда учешћа
NOx у емисији продуката сагоревања од обима саобраћаја возилима по сату [voz./h]
новоизведеном полиномном зависности 5-ог реда. Наведена релација добијена је применом
метода најмањих квадрата и резултује минималним одступањима у тачкама мерења. Према
томе полиномна зависност би била у виду:
(-389.7654 )*x^ 0 +( .4084071 )*x^ 1 +(-4.240591E-05 )*x^ 2 +(-2.768787E-08 )*x^
3 +( 6.298993E-12 )*x^ 4 +(-3.114152E-16 )*x^ 5

У изразу х се односи на обим саобраћаја у [voz./h].
ANALIZA PRIMENOM MNK
ZAVISNOST EMISIJE CVRSTIH CESTICA OD Q
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

.3689815
.3983370
.4254066
.4497324
.4709279
.4886867
.5027916
.5131224
.5196645
.5225183
.5219066

APROKSIMACIJA PRIMENOM METODA NAJMANJH KVADRATA, POLINOMOM 2 DO 5 - OG REDA
ZAVISNOST EMISIJE CVRSTIH CESTICA OD Q
(-.5429083 )*x^ 0 +( 8.749957E-04 )*x^ 1 + (-1.795907E-07 )*x^ 2
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 2 reda za v= 1800 iznosi:
.4502101
(-6.774442E-02 )*x^ 0 +( 1.713299E-04 )*x^ 1 +( 1.642255E-07 )*x^ 2 +
(-5.546015E-11 )*x^ 3
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 3 reda za v= 1800 iznosi:
.4492966
(-.1832796 )*x^ 0 +( 9.235148E-04 )*x^ 1 +(-7.699401E-07 )*x^ 2 +( 3.689458E-10
)*x^ 3 +(-6.556882E-14 )*x^ 4
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 4 reda za v= 1800 iznosi:
.4478176
( .0853321 )*x^ 0 +(-1.7632E-04 )*x^ 1 +( 3.89889E-07 )*x^ 2 +(-6.731721E-11
)*x^ 3 +(-3.084162E-14 )*x^ 4 +( 7.13882E-18 )*x^ 5
Vrednost funkcije aproksimirane polinomom: 5 reda za v= 1800 iznosi:
.4497324
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VREDNOST FUNKCIJE ZA ZADATU PROMENLJIVE: x= 1800 KOD FORMIRANJA POLINOMA
stepen polinoma vrednost funkcije
2
3
4
5

.4502101
.4492966
.4478176
.4497324

На основу резултата добијених примерном фрмираног софтвера, констатује се нова полиномна
релација зависности садржаја чврстих честица у емисији продуказа сагоревања од возила на
час. Новодобијена зависнсот заменила би претходну првог реда. На основу снимањем
добијених парова вредности установљена је као одговарајућа полиномна зависност петог реда,
имајучи у виду да су методом најмањих квадрата одступања у тачкама мерења минимална.
Према томе новоформирана зависност биће:
( 0.0853321 )*x^ 0 +(-1.7632E-04 )*x^ 1 +( 3.89889E-07 )*x^ 2 +(-6.731721E-11 )*x^ 3 +(-3.084162E-14 )*x^ 4 +
( 7.13882E-18 )*x^ 5

Промењива х у изразу односи се на обим саобраћаја [возила/час].
6. ЗАКЉУЧАК
Анализом датом у раду установљене су нове зависности учешћа компоненти угљен –
моноксида, азотних оксида и чврстих честица у емисији продуката сагоревања. Зависност је
исказана у функцији од обима саобраћаја, температуре ваздуха и брзине кретања возила.
Функција зависности је формирана на основу мерењем добијених величина у
карактеристичној улици у Београду а помоћу софтвера развијеног на основу математичког
модела базираног на корелационној анализи мултипараметарским функцијама регресије и
полиномним зависностима. Установљене су другачије зависности од оних које се до сада
користиле. Учешће разматраних продуката сагоревања је мања као резултат савременијих
мотора и мањег учешћа старијих возила. Допринос рада је приказ примене софтвера
„ИНТЕР5“ као и припрема анализе и приказ резултата. Радом дат приступ је применљив као
користан алат за анализу оваквих и сличних резултата снимања.
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PRIMENA ELEKTRONIKE NA VOZILIMA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Radiša Stefanović1, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Slobodan Knežević2, MUP Republike Srbije
Goran Đorđević3, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Nebojša Đenić4, Narodna skupština Republike Srbije

Apstrakt: U radu je prikazano više elektronskih sistema za kontrolu i bezbednost saobraćaja koji se
uvode u industriji automobila. Elektronika u današnjim automobilima čini više od 20% ukupne
proizvodne cene. Procena je da više od 80% inovacija u automobilskoj industriji se zasnova na
elektronskim sistemima. Motorola je razvila kompletnu automobilsku kontrolnu i informacijsku
mrežu zasnovanu na LAN tehnologiji,koja je ugrađena u tada novu klasu BMW-a. Tom mrežom se
razmenjuju podaci između raznih elektronskih sistema i aplikacija. U prošlosti su se komponente
međusobno spajale žicama, ali je nastao problem sa povećavanjem broja komponenata. Automobil
može imati dve ili više CAN mreža koje rade sa različitim brzinama.
Ključne reči: Elektronska kontrola, kočenje, proklizavanje, tempomat, mrtvi ugao.

APPLICATION OF ELECTRONICS IN TRAFFIC SAFETY
Abstract: The paper presents several electronic systems for traffic control and safety that are being
introduced in the automotive industry. Electronics in today's cars make up more than 20% of the total
production price. It is estimated that more than 80% of innovations in the automotive industry are
based on electronic systems. Motorola developed a complete car control and information network
based on LAN technology, which was built into the new class of BMW. This network exchanges data
between various electronic systems and applications. In the past, the components were connected to
each other with wires, but there was a problem with the increasing number of components. The car
can have two or more CAN networks operating at different speeds.
Keywords: Electronic control, braking, traction, cruise control, blind spot.
1. UVOD
Poslednjih godina u automobile se ugrađuju sistemi koji u potpunosti zamenjuje postojeće mehaničke
i hidrauličke veze, elektronski kontrolisanim sklopovima. Time se smanjuje ukupna težina vozila i
konačna cena, a raste pouzdanost. Složene opcije, kao što su kontrola naprezanja šasije, ostvarena
pomoću pametnih senzora, se ugrađuju u složena vozila dok će se u budućnosti ugrađivati u sva
vozila. Procena je da će u budućnosti jedan od tri automobila imati elektronsko upravljanje skretanja
prednjih točkova. Nedostatak da vozač nema osećaj o povratnoj reakciji sa puta, se rešava ugradnjom
elektro motora u volan kojim bi se prenosile informacije sa podloge do vozača. Svi veći proizvođači
automobila razvijaju svoje rešenje novih sistema. Među njih se ubrajaju Bosch, Continental AG,
radisastefanovic@yahoo.com
sloksikk@gmail.com
3
goranzop@gmail.com
4
nebojsa.djenic@parlament.rs
1
2
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Visteon, Valeo i ostali veliki proizvođači automobilskih elektronskih komponenata. Koji će
prevladati, pitanje je cene i koliko je koji sistem fleksibilan za korišćenje u raznim primenama.
2. SPREČAVANJE BLOKIRANJA TOČKOVA (Antilock Breaking System- ABS)
Danas svaki novi automobil ima ABS, po pravilniku ECE normi, ali mnogi vozači nisu upoznati sa
njegovim funkcionisanjem, što može da bude vrlo opasno. Vozač je glavni faktor bezbednosti u
automobilu. Razni sistemi i uređaji, tu su samo da pomognu. Stoga je važno upoznati se sa načinom
rada tih “pomagača”, da ne bi došlo da iznenadenja u kritičnim situacijama. ABS je elektro-hidraulični
sistem koji sprečava blokiranje točkova prilikom kočenja, što se uglavnom dešava pri veoma oštrom
kočenju ili kod vožnje po klizavoj podlozi (mokar asfalt, sneg, led...). ABS optimalno dozira kočnu
silu - slabeći je čim oseti da se javlja rizik od blokiranja točka.
Osnovni elementi ABS-a su hidraulična kontrolna jedinica, upravljačka elektronika (elektronska
kontrolna jedinica), ventili i senzori brzine okretanja točkova. Senzori na točkovima konstantno mere
brzinu okretanja točkova i šalju informacije elektronskoj kontrolnoj jedinici. Kada ona "zaključi" da
je neki od točkova na granici da se blokira, to jest, da kočiona klešta suviše jako pritiskaju kočni disk,
odmah šalje instrukciju hidrauličnoj jedinici da preko ventila smanji pritisak ulja kojim se kontroliše
rad te kočnice. Kočnica na problematičnom točku popušta i on nastavlja da se vrti.
Međutim, pošto vozač i dalje drži papučicu kočnice punom snagom, odmah nakon toga se pojačava
pritisak i klješta ponovo „hvataju“ disk - ukoliko se opet javi rizik da se točak blokira, ponoviće se
opisana procedura. Naravno, sve se odvija munjevitom brzinom, tako da praktično nije reč o doziranju
kočone sile, već kočnica velikom brzinom steže i pušta disk (i do 15 puta u sekundi), tako da se
kočenje realizuje tačno na granici u kojoj se točak maksimalno usporava, ali se još uvek okreće.
Dakle, točak je stalno na granici blokiranja, ali je ne prelazi, već nastavlja da se okreće, obezbeđujući
visoku efikasnost kočenja. Prilikom kočenja na veoma klizavoj podlozi dolazi i do kratkotrajnog
potpunog blokiranja točka.
Ako dođe do kvara ABS-a, kočni sistem će se u najvećem broju slučajeva ponašati potpuno normalno,
kao kod automobila koji nema ovaj sistem. Pulsiranje pedale je potpuno normalna pojava kada se
aktivira ABS. Vozače ovo pulsiranje može da iznenadi, te da u kritičnom trenutku popuste pritisak na
kočnicu. Pulsiranje se javlja zbog naglih promena pritiska ulja u kočionom sistemu. Prvi ABS uređaji
bili su dvokanalni - bili su opremljeni sa samo dva senzora koja su se postavljala na dva dijagonalna
točka. Sredinom osamdesetih počeli su se koristiti trokanalni, s jednim senzorom na pogonskom
diferencijalu i dva senzora na preostalim točkovima. Od pre nekoliko godina svi se automobili
opremaju četvorokanalnim ABS uređajem, i senzorima na svakom točku.

Slika 1. Delovanje ABS-a na klizavoj podlozi [2]
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3. ELEKTRONSKA KONTROLA STABILNOSTI (Electronic Stability Control- ESC)
Početkom 1995. godine prikazan je elektronski sistem, ESC, za poboljšanje dinamičke stabilnosti i
upravljivosti, koji kočenjem pojedinih točkova sprečava zanošenje i ispravlja putanju već zanesenog
automobila. Proizvođači automobila koriste razne nazive i akronime. Hyundai na primer, koristi čak
tri naziva za kontrolu stabilnosti Electronic Stability Program - ESP, Electronic Stability Control –
ESC i Vehicle Stability Assist – VSA.
U Srbiji se za elektronsku kontrolu stabilnosti najčešće koristi naziv ESP (Electronic Stability
Program). Akronim ESC (Electronic Stability Control) je generički naziv prihvaćen od strane
Evropske asocijacije proizvođača automobila (ACEA), Severno-američkog društva inženjera u auto
industriji (SAE), Japanske asocijacije proizvođača automobila i mnogih drugih zvaničnih institucija
širom sveta. Osnovni princip rada ESP-a je relativno jednostavan - kočenjem pojedinih točkova on
utiče na kretanje i zanošenje automobila. Na primer, ukoliko se kod skretanja ulevo javi zanošenje
zadnjeg kraja (preupravljanje – zadnji kraj beži desno), ESP će aktivirati kočnicu na prednjem
desnom točku, kako bi pokušao da ispravi kretanje automobila. Suština je u tome da kada samo jedan
točak koči, on zanosi automobil, pa upravo tu činjenicu koristi ESP – ako se auto zanosi u jednu
stranu, ESP će početi da koči jedan ili dva točka kako bi kontrirao, tj. počeo da ga zanosi u drugu
stranu i tako ispravio njegovu putanju.
Tačnije, elektronska kontrola stabilnosti predstavlja integrisanu celinu sa ABS-om i sistemom za
kontrolu trakcije, koji sprečava proklizavanje pogonskih točkova (Traction Control System – TCS ili
Acceleration Slip Regulation – ASR). Kompjuter čak 25 puta u sekundi upoređuje željenu putanju
(definisanu zakretanjem upravljača) sa realnom putanjom (određuje se na osnovu lateralnog ubrzanja,
obrtanja oko vertikalne ose i brzine okretanja pojedinih točkova) i u slučaju odstupanja u deliću
sekunde reaguje ciljanim kočenjem pojedinih točkova. Serijska primena je počela 1995. godine, kada
je ESP dobio Mercedes W140 (S klasa). Iste godine su BMW i Volvo počeli da ga ugrađuju u svoje
automobile. Danas predstavlja deo standardne opreme kod mnogih modela. Kod nekih automobila
ESP može u potpunosti da se deaktivira, a kod drugih čak i kada mislite da ste ga deaktivirali, on i
dalje ostaje aktivan. Inače, deaktivacija je korisna, na primer, za vreme vožnje s lancima za sneg ili
prilikom izvlačenja iz dubokog snega ili peska.

Slika 2. Zanošenje automobila bez kontrole stabilnosti [3]
4. SISTEM KONTROLE PROKLIZAVANJA (Traction Control System- TCS)
Snažan motor i klizava podloga često dovode do proklizavanja pogonskih točkova, što znatno
komplikuje kretanje iz mesta. Rešenje postoji, a naziva se kontrola trakcije. Ovaj sistem može da
funkcioniše na nekoliko načina. Osnovna ideja jeste da se uspori okretanje određenog točka kada isti
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počne nekontrolisano da se okreće, to jest, kada u tolikoj meri izgubi prijanjanje da više ne doprinosi
pokretanju vozila već se beskorisno vrti.

Slika 3. Proklizavanje prednjeg levog pogonskog točka [4]
Osnovni deo TCS je elektronski sistem za sprečavanje blokiranja (ABS), posebno njegov senzorski
deo sistema. Svaki je automobilski točak opremljen senzorom koji detektuje okretanje , a signali se
obrađuju u centralnom računaru. Brzina okretanja prednjeg desnog točka referentna je za zadnji
desni točak, isto pravilo je primenjeno i na levoj strani. Kada se jedan pogonski točak počne okretati
brže od slobodnog, elektronski regulacioni sistem se aktivira na dva načina i dozirano smanjuje
snagu motora, pogonski moment i aktivira kočnice sa ABS-om. Tako svaki pogonski točak dobija
pogonski moment, najmanje jednak momentu kočenja na suprotnom točku.
Doziranim kočenjem postiže se efekt upravljanja diferencijalom, te se sprečava gubitak vučne sile
kad jedan pogonski točak izgubi kontakt sa podlogom. Kontrola proklizavanja nije korisna samo
prilikom snažnog ubrzavanja, već i ukoliko vozač pretera sa gasom u krivini, naročito po klizavoj
podlozi – ukoliko jedan ili oba točka izgube prijanjanje (trakciju), kontrola proklizavanja će ih
„prikočiti“ ili smanjiti snagu motora, te će vozač lakše zadržati kontrolu nad automobilom.

Slika 4. Kretanje na uzbrdici pod snegom [4]
Iako je od neprocenjive pomoći kod kretanja, npr. na uzbrdici pokrivenoj snegom, sistem za kontrolu
proklizavanja može da bude kontraproduktivan kada se vozilo zaglavi u snegu i pokušaja da se izvuče.
5. ADAPTIVNI TEMPOMAT (Adaptive Cruise Control- ACC)
Adaptivni tempomat je automatski uređaj za podešavanje udaljenosti od vozila ispred, koji
kontinuirano meri udaljenost među vozilima, te po potrebi ubrzava ili zaustavlja automobil. Sistem
ACC se nadograđuje na sistem “tempomat” koji elektronskim nadzorom održava brzinu automobila.
Podešena se brzina upoređuje s izmerenom pa se po potrebi smanjuje, odnosno povećava otvor
poklopca u usisnoj cevi za gorivo. Održavanje brzine je na uzbrdici ograničeno raspoloživim
momentom motora, a na nizbrdici kočionom sposobnošću motora. “Mozak” sistema je upravljačka
elektronika sa radarskim senzorom udaljenosti. Smešten je u prednjem dijelu vozila. Radi na
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osnovama Dopplerovog efekta, zbog tog efekta se na trkama menja visina zvuka nadolazećeg i
odlazećeg bolida, mereći relativnu brzinu u odnosu na automobil ispred.

Slika 5. Kontrola udaljenosti i održavanje brzine [5]
U poređenju sa klasičnim tempomatima, ACC doprinosi poboljšanom komforu i smanjenom stresu
kod vozača tako što održava zadatu distancu od vozila ispred. ACC automatski podešava brzinu
kretanja kako bi pratio vozilo ispred, u skladu sa zadatom razdaljinom. Sistem samostalno usporava
vozilo kada počne da se približava sporijem vozilu, ako je potrebno i blagim aktiviranjem kočnica.
Ako vozilo ispred poveća brzinu, ACC povećava brzinu vozila, sve do zadate maksimalne brzine
kretanja. ACC se ponaša kao klasičan tempomat ukoliko ispred nema drugih vozila, ali će tokom
vožnje na nizbrdici takođe održavati zadatu brzinu kretanja, aktiviranjem kočnica.
Poslednja Opelova generacija ACC sistema ne koristi samo radar, već i prednju kameru, kako bi što
preciznije locirao vozilo koje se kreće ispred u istoj traci. Sistem funkcioniše pri brzinama od 30 do
180 kilometara na čas [5].

Slika 6. Kontrola radarom i kamerom [5]
ACC se može nalaziti u tri stanja rada:
a) off stanje – onemogućen je direktan pristup u stanje pripravnosti;
b) standby stanje – sistem je spreman da ga korisnik aktivira;
c) active stanje – sistem upravlja brzinom automobila:
• stanje kontrole brzine – ispred vozila se ne nalazi drugo vozilo i sistem ne mijenja brzinu
već je drži konstantnom;
• stanje kontrole razmaka – sistem snima vozilo ispred sebe i prema njemu prilagođava brzinu.
Podaci na tabli sa instrumentima informišu vozača o zadatoj brzini i izabranom razmaku od vozila
ispred, ukoliko se ispred vozila pojavi automobil. Kod verzija sa automatskim menjačem, ACC sistem
čak može da zaustavi vozilo do potpunog mirovanja, ukoliko se i vozilo ispred zaustavi, što dodatno
pomaže vozaču, na primer tokom gradske kreni-stani vožnje.
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6. INFORMACIONI SISTEM MRTVOG UGLA (Blind-Spot Information System- BLIS)
Bočna asistencija, koristi dve digitalne kamere i napredni kompjuterski softver za detektovanje vozila
u vozačevom “mrtvom uglu“. Nalazi se u prodaji od 2005. godine na Volvu XC70 i XC90. On
kontroliše zone oko automobila koje vozač ne vidi. Kada neko vozilo uđe u jednu od tih zona koja je
9.5 metara duga i tri metra široka BLIS aktivira žuto upozoravajuće svetlo koje se nalazi na samom
retrovizoru.

Slika 7. Područje zone pokrivenosti [6]
Audi je bočnu asistenciju realizovao uz pomoć napredne tehnologije – radara. Radarski sistem je
realizovan u vidu dva senzora koji se nalaze u zadnjem braniku vozila. Radar emituje signal na 24GHz
i šalje rezultate centralnom racunarskom sistemu vozila koji na osnovu tih informacija odlučuje šta
je od detektovanih objekata kreće ka zadnjem delu vozila. Sistem je veoma osetljiv tako da može da
detektuje motorcikliste i manja vozila koja se približe na 50m od zadnjeg dela vozila. Ukoliko se
neko od detektovanih vozila krece u susednoj traci i prolazi pored vozila opremljenog BLIS sistemom,
racunarski sistem daje svetlosni signal u odgovarajucem retrovizoru paleci i gaseci LED diode.
7. UPOZORENJE NA NAPUŠTANJE TRAKE (Lane-Departure Warning System- LDWS)
Napuštanje trake je još jedan inteligentan sistem koji pomaže u vožnji. Glavni zadatak mu je
detektovanje nepoželjnih prelazaka preko crta koje označavaju pojedine trake i to kod brzina većih
od 80 km/h. Sistem se uključuje kada vozilo pređe crtu. Ako vozač pređe preko crte na putu, a da nije
uključio pokazivač pravca, sistem automatski obaveštava vozača vibracijom sedišta ili zvučnom
signalizacijom. Postoje dva vibrirajuća motora ugrađena u vozačevo sedište. Jedan se nalazi na levoj,
a drugi na desnoj strani. To omogućava paljenje odgovarajućeg motora zavisno sa koje je strane vozač
prešao crtu. Sistem se aktivira pritiskom na dugme smešteno na kontrolnoj tabli vozila i ostaje
uključen sve dok vozilo radi.
Da bi detektovao nepoželjne prelaze crte LDWS koristi šest infracrvenih senzora. Senzori su smešteni
u prednji branik vozila i to po tri komada sa svake strane. Svaki od njih ima crvenu diodu koja emituje
signal i ćeliju zaduženu za prijem signala. Prelaz preko crte se detektuje promenom između
emitovanog i primljenog (reflektovanog) zraka. Infinity je razvio svoj sistem koji ne koristi
infracrvene senzore, već kameru smeštenu u putničkoj kabini, koja gleda na put kroz prednje
vetrobransko staklo vozila. Senzor može detektovati kako bele, tako i privremene žute, crvene i plave
oznake korišćene u nekim Evropskim zemljama. Sistem identifikuje pune i isprekidane linije i ostale
putne oznake, kao što su strelice za pokazivanje smera, ali ne i nestandardne simbole [7].
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Slika 8. Prepoznavanje linija [7]
8. SISTEM ZA IZBEGAVANJE SUDARA SA DETEKCIJOM PEŠAKA I BICIKLISTA
Pri slabom osvetljenju, sistem za izbegavanje sudara sa detekcijom pešaka u noćnim uslovima vožnje
kombinuje kameru sa radarskom tehnologijom kako bi detektovao druga vozila i pešake na putanji
automobila. Ako sistem proceni da je sudar neizbežan, upozorava vozača zvučnim i vizuelnim
signalima. Ako vozač ne reaguje na vreme, sistem automatski uključuje kočnice kako bi sprečio ili
ublažio sudar.
Čak i ako vozač počne da koči, sistem povećava pritisak u kočionom sistemu. Pored detektovanja
vozila i pešaka u noćnim uslovima vožnje, ovaj sistem može prepoznati i bicikliste i pešake na putanji
kretanja automobila danju.

Slika 9. Detekcija pešaka noću [8]

Slika 10. Detekcija biciklista [8]

9. AUTOMATSKA DUGA SVETLA
Automatska duga svetla dizajnirana su za postizanje optimalne vidljivosti tokom noćne vožnje za sve
učesnike u saobraćaju. Kamera smeštena u blizini retrovizora detektuje svetla vozila koja dolaze u
susret, prateći istovremeno osvijetljenost javnom rasvetom. Ovaj sistem automatski prebacuje između
kratkih i dugih svetala, omogućavajući vozaču da se potpuno koncentriše na put.

Slika 11. Vizuelna signalizacija automatskog podešavanja svetla [8]
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10. SISTEM PREPOZNAVANJA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA
Prepoznavanje saobraćajnih znakova, u sklopu Toyotinog sistema za osećaj sigurnosti, svodi se na
praćenje saobraćajnih znakova ispred automobila, prikazujući korisne informacije, kao što su trenutno
ograničenje brzine ili ograničenje preticanja, na TFT ekranu ispred vozača. Ovaj sistem isto tako
upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalima ako se ne pridržava saobraćajnih znakova.

Slika 12. Signalizacija prepoznavanja saobraćajnih znakova [8]
11. ZAKLJUČAK
Sa razvojem elektronskih elemenata i senzora, sve veći broj mehaničkih i hidrauličkih sistema u
automobilu se zamenjuje elektronskim sistemima. Kao što se mrežom povezuju računari, tako se
kontrolnom mrežom povezuje elektronska oprema u vozilu. Tim mrežama se razmenjuju podaci
između raznih elektronskih sistema i aplikacija. Postoje više proizvođača koji razvijaju svoje
komunikacijske mreže namenjene za auto industriju. Sredinom osamdesetih godina Bosch je razvio
komunikacijsku i informacijsku mrežu za ugradnju u vozila, koja je danas najrasprostranjenija mreža,
implementirana u više od 100 miliona vozila u Americi, tokom 2000-te godine. Motorola je razvila
kompletnu automobilsku kontrolnu i informacijsku mrežu za potrebe ugradnje u BMW-ove
automobile od 1998. godine. Čiji će proizvod prevladati, pitanje je cene i koliko je koji protokol
fleksibilan za korišćenje u raznim sistemima, kao i mogućnost proširenja njegovih funkcija. Ne treba
zaboraviti da je vozač glavni faktor bezbednosti u automobilu. Razni sistemi i uređaji, tu su samo da
pomognu. Ovaj rad je nastao sa ciljem upoznavanja sa primenom tih novih tehnologija, kao i
pogodnostima koje pružaju u cilju bezbednosti saobraćaja.
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ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ КАО ПОГОН ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА
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Апстракт: Убрзана електрификација возила је на значајно место поставила литијијумјонске батерије у аутомобилској индустрији. Укупни трендови и замена СУС мотора
електичним, наметнула је потребу убрзаног изучавања техничких захтева и статуса
примене литијум-јонских батерија на електричним возилима. Кључни задаци у том домену су
oписи принципа погона возила, електричних карактеристика, дизајна погонског склопа и
хемијским саставом батерија. Разумевање потреба возила отвара и област дизајна литијумјонских батерија. У раду је дат осврт на тренутне литијум-јонске технологије и њихову
применљивост на аутомобилске моделе. Размотриће се и представити кратак преглед
тренутних стандарда и прописа за тестирање безбедности литијум јонских батерија који
се морају задовољити како би се одобрила њихова употреба. Коначно, испитивање ових
производа током коришћења ће показати колико су описани принципи дизајна возила, пакета
и ћелија ефикасно имплементирани у возила.
Кључне речи: електрична возила, литијум јонске батерије, безбедност

LITHIUM-ION BATTERIES AS ELECTRIC VEHICLE PROPULSION
Abstract: Accelerated electrification of vehicles has placed lithium-ion batteries in the automotive
industry in a significant place. Overall trends and the replacement of SUS motors with electric ones,
imposed the need for accelerated study of technical requirements and the status of the application of
lithium-ion batteries on electric vehicles. The key tasks in this domain are descriptions of the
principles of vehicle propulsion, electrical characteristics, propulsion design and chemical
composition of batteries. Understanding vehicle needs also opens up the field of lithium-ion battery
design. The paper reviews current lithium-ion technologies and their applicability to automotive
models. A brief overview of current standards and regulations for safety testing of lithium-ion
batteries that must be met in order to be approved will be considered and presented. Finally, testing
of these products during lifecycle will show how effectively the described vehicle, package and cell
design principles are effectively implemented in vehicles.
Keywords: electric vehicles, lithium ion batteries, safety
1. УВОД
Литијум-јонске батерије (LiB), због велике густине енергије, високог напона и дугог животног
века, су широко примењене у областима као што су потрошачка електроника и транспорт од
milanstojkovic80@gmail.com
themilutin@gmail.com
3
veljanovici@gmail.com
4
cecazeljic@gmail.com
1
2

562

њиховог проналаска 1991. године од стране Sony Ltd. Данас је немогуће замислити уређај или
средство које не користи као извор напајања литијум јонске батерије, од батерија у
електричним уређајима у домаћинствима, преко паметних телефона, лаптопова до средстава у
транспорту (тротинета, мотоцикала, возила, камиона па и авиона).
2. ТИПОВИ И ВРСТЕ ВОЗИЛА КОЈА ПОКРЕЋУ LiB
Карактеристике перформанси електричних возила могу се користити за класификацију типова
електрифицираних возила (слика 1). Електрична возила користе електрични мотор док код
хибридних возила електромотор у одређеном уделу учествује у погону, поред мотора СУС.

Слика 1. Шематски приказ три типа електричних возила, с лева на десно: електрична возила
на батерије (BEV), хибридна електрична возила (HEV) и хибридна електрична возила са
прикључком (PHEV)
Извор: Roeland B, Ola W, Francine A, Max R, Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road Vehicles

Многе батерије, које се сатоје из низа ћелија, морају бити интегрисане у EV да би се постигла
потребна снага и енергија, ради постизања највећег могућег пакета батерија потребног за
покетање уз одржавање одговарајућег нивоа безбедности, возача и возила. Уобичајено је да се
батерија инсталира унутар учвршћених и ојачаних преграда или области које су мање склоне
утицајима, који нарушавају безбедно функционисање истих, у условима коришћења и судара,
слика 2.

(а) Сигурносна зона

Слика 2.

(б) Положај батерије у Nisan Leaf

Извор: Roeland B, Ola W, Francine A, Max R, Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road Vehicles

„Безбедна зона“ за путнике аутомобилa, слика 2б, је подручје у центру шасије, између
међуосовинског растојања. За путничка возила постоје три главне конфигурације у којима се
користи „безбедна зона“. Батерија је смештена у поду возила и тo у конфигурацијама „Под“ и
„Т“ и „задња“ конфигурација а које су илустроване на слици 3.
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(а) „Под“ конфигурација

(б) „Т“ конфигурација

(в) „задња“ конфигурација

Слика 3. Конфигурације положаја батерије на електричном возилу

Извор: Roeland B, Ola W, Francine A, Max R, Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road Vehicles

3. СТЕПЕН БЕЗБЕДНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ И ХИБРИДНИХ ВОЗИЛА,
КАРАКТЕРИСТИКЕ БАТЕРИЈА И СТАНДАРДИ ИСПИТИВАЊА LiB
Безбедност LiB се дуго сматра једним од важних питања због озбиљних последица које може
изазвати небезбедним коришћењем и неправилним условима експлоатације. Чак и за мале
мобилне телефоне, када се догоди несрећа са експлозијом, привлачи се велика пажња јавности
на безбедносна питања. У поређењу са потрошачком електроником, електрична возила
покрећу високоенергетски системи батерија који садрже велики број ћелија повезаних
серијски и паралелно. На пример, Тесла Модел С (батерија од 99 kWh) напаја 8256
цилиндричних ћелија те сигурносно питање постаје важније и компликованије. Због посебних
услова рада EV, систем батерија трпи различите врсте вибрација, екстремне температуре,
натапање водом, брзо пуњење и тако даље, што је велики изазов за LiB. Услови који изазивају
неисправности батерија укључују удес аутомобила, продор тврдих предмета, прекомерно
пуњење, прекомерно пражњење, натапање воде, прегревање, цурење батерије и квар
електричног систем, итд. Да би се дизајнирао безбеднији и поузданији енергетски систем
заснован на LiB за EV, важно је стећи дубоко и свеобухватно разумевање питања безбедности
LiB које проузрукују наведене неисправности.
Да би се стекла представа о степену безбедности возила, посебно возила са електричним
погоном, потребно је разумети који су окидачи опасних ситуација као и реакције возила и
путника у њему. За то се користи стандард ICE 61511. Као што је приказано на слици 4, систем
је подељен на неколико (технолошки вођених) нивоа; за електрично возило: ниво хемије
ћелије, ниво ћелије, ниво система батерије и ниво возила, као и утицаји околине од стране
инфраструктуре (безбедносне траке, станице за пуњење) и ниво спасавања и првог
реаговања. За сваки од ових нивоа потребно је проценити ризике. Неки од ризика су наведени
у наставку:
−
−
−
−
−
−

електрични ризик
пожар и експлозија
опасност од хемијских реакција
хемијски ризик услед токсичних течности и гасова
термичка опасност због високих температура
механички ризик због веће тежине компоненти батерије.
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Слика 4. Шематски приказ методологије ICE 61511- опасности литијумске батерије на EV

Извор: Lars Hollmotz SAFETY OF LITHIUM ION BATTERIES IN VEHICLES – STATE OF THE ART, RISKS
AND TRENDS

На нивоу ћелијске хемије битно је који материјал се користи за катоду, аноду, сепаратор и
електролит (слика 5).

Слика 5. Шема делова ћелије литијум-јонске батерије

Извор: John B. Goodenough.: How we made the Li-ion rechargeable battery

Комбинација коришћених материјала диктира термичку стабилност, животни век,
карактеристике пуњења и пражњења, као и реакцију током спољашњег физичког удара. Ово
се заснива на тестовима термичке стабилности. Одабир хемије материјала је основа за укупну
сигурност читавог система (Табела 1).
Табела 1. Поређење електрохемијских својстава катодних материјала који су у употреби
Извор: Zhang, R., Zheng, Y., Duan, J., et al.: Batteries for electric vehicles: opportunities and challenges

Материјал
Просечан напон (V)
Специфични
капацитет (mAh/g)
Број циклуса
Безбедносне
перформансе

LiFePO4

LiMn2O4

LiCoO2

Li(NixCoyMnz)O2

3.4

3.8

3.7

3.6

LiNi0.8Co0.15 Al0.05
O2
3.6

130–140

100–120

135–150

160–220

180–200

2000–
5000

500–
2000

500–
1000

800–2000

800–2000

Одлично

Добро

Слабо

Слабо

Слабо
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Још један важан аспект укупне безбедности даје хемија аноде која се користи, електролит и
тип сепаратора. За сепаратор су тренутно у употреби керамика, полукерамика и мембране
(углавном полиетилен или полипропилен). Керамички сепаратор је бољи од сепаратора
осталих материјала који су у употреби са безбедносне тачке гледишта због веће отпорности
према физичким и термичким утицајима. На нивоу ћелије важан је ћелијски облик који се
користи. Уобичајени дизајни ћелија батерија су: ћелије врећице, призматичне ћелије и
цилиндричне ћелије. Облик ћелије је важан јер је кућиште ћелије оно што штити од удара и
пробоја. За систем батерија, дизајн кућишта је такође важан. Систем управљања батеријом
(BMS) контролише и проверава перформансе (температура, струја, напон, изолација итд.)
батерије током употребе. Још једна важна карактеристика је избор система хлађења.
Генерално, системи за ваздушно и течно хлађење су најчешћи. Међутим, неки системи раде
без расхладних уређаја. Додатно, систем за хлађење се може користити као уређај за грејање
за просторе са ниским температурама.
Избор система за хлађење зависи од очекиване употребе (акумулатори за хибридна возила или
енергетски фокусиране апликације за чисто електрична возила), као и од очекиваног локалног
времена и температура (тропска клима, арктичка клима…). Позиционирање и паковање
акумулатора, као и интегрисани додатни елементи заштите и деформације су део нивоа
заштите возила. Увек треба избегавати деформацију кућишта батерије. У случају деформације
кућишта и ћелија може доћи до експлозије (због цурења гаса) или пожара. Пример за ово
објашњење је инцидент са Chevi Volt после теста судара 2011. године,када је дошло до пробоја
бтерије возила и екслозије услед повећања темпеатуре уз ослобађање гаса HF.(12)
Литијум jооонннска батерија садржи две електроде, катоду и аноду, које су одвојене јонским
проводником и електроизолаторским неводеним електролитом. Материјали електрода
обично имају слојевиту структуру са способношћу дилатације. LiB имају висок напон ћелије,
високу запреминску и гравиметријску густину енергије, те су тренутно најзаступљеније у
употреби. Литијум је активан елеменат, LiB увек раде на различитим напонима,
температурама и другим условима. Генерално, LiB су производи осетљиви на температуру и
напон. На слици 6 приказано је понашање Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)О2 LiB са графитом при
различитим напонима и температурама.
Постоји нормална зона са опсегом напона од 2,5 до 4,2 V и температурним опсегом од −30 до
55°C. Како температура расте, батерије поседују бољу капацитативну способност због брзе
миграције јона како у електролиту тако и у материјалима електрода, и брзе електрохемијске
реакције, али нуспојаве постају озбиљне, што доводи до брзог опадања капацитета. Ако
температура настави да расте, може доћи до опасности због распадања интерфејса чврстог
електролита (Solid Electrolyte Interface) као и материјала електрода и даље интензивиране
споредне реакције. С друге стране, ниска температура доводи до литијумске превлаке на аноди
и слабе капацитативности. Прекомерно пуњење ће довести до распадања материјала катоде и
оксидације електролита услед осиромашеног литијум јона катоде. Прекомерно пражњење ће
довести до распадања SEI на аноди и чак може изазвати оксидацију бакарне фолије.
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Слика 6. Понашање Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)О2 LiB са графитом при различитим напонима и
температурама
Извор: Zhang, R., Zheng, Y., Duan, J., et al.: Batteries for electric vehicles:opportunities and challenges

Незгоде електричних возила су се често дешавале последњих година, што је изазвало велику
забринутост јавности о безбедности LiB.
Догађаји из 2012. везани за ураган Санди, који је изазвао поплаву на источној обали САД,
допринели су поплави 16 електричних возила Fisker Karma, узрокујући да се сва запале и
потпуно изгоре. Идентична ситуација догодила се и у периоду од 2013-2016. Теслиним
аутомобилима, чији су комплети батерија физички оштећени услед продора предмета који су
остали након рада на путевима, као и пожар TESLA модела S током брзог пуњења на станици
за пуњење у Норвешкој јануара 2016. године. General motors је због проблема са пожарима на
возилу Chevrolet Volt , који се јављао при пуњењу батерије на 100%, повукао из употребе
возила произведена од 2017.-2019. године. Како проблем није отклоњен, а након најновијег
пожара на возилу у Америци марта 2022. године проширена је одлука и на возила произведена
од 2020. до 2022. године. Савет за власнике је да се возило паркира на отвореном, не пуни
батерија преко 90% и да се паркира на удаљености од 15m од других возила или објеката(2).
Да би се побољшала безбедност електричних возила, формулисани су многи стандарди
обавезног тестирања за LiB пре уградње батерије у аутомобилима. Неки типични стандарди
обавезног тестирања које формулише сваки регион света, као што су SАЕ Ј2464-2009, SАЕ
Ј2929-2011, QC/Т 743-2006, GB/Т 31485, SAND 3123 2005, UN 38.3-2016 и IEC62660-2:2010
сумирани су у табели 1. Тестови имају за циљ да симулирају како би LiB реаговалe у стварним
незгодама.
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Табела 2: Преглед обавезних стандарда испитивања за LiB

Извор: Feng, X.N., Ouyang, M.G., Liu, X., et al.: Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric
vehicles: a review

бр
1

2

3

стандард
Вибрација
Удар
Пад
Пенетрација
Ротација
Потапање
Гњечење
Опасност од високе
Температуре/пожар
возила
Термичка стабилност
Циклус термичке
стабилности (без
термичког управљања)
Циклус термичког шока

SAE
SAE
QC/T
J2464j29297432009
2011
2006
Механички захтеви
Н/О
√
√
√
√
Н/О
√
√
√
√
Н/О
√
√
Н/О
Н/О
√
√
Н/О
√
√
√
Термички захтеви

GB/T
31485

SAND UN
IEC
2005- 38.3- 626603123 2011 2:2010

√
Н/О
√
√
Н/О
√
√

Н/О
√
√
√
√
√
√

√
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
√

√
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
√

√

√

Н/О

Н/О

√

Н/О

√

√

Н/О

Н/О

Н/О

√

Н/О

Н/О

√

Н/О

Н/О

Н/О

√

Н/О

Н/О

√

√
Н/О
√
Н/О
√
Електрични захтеви
Спољни кратки спој
√
√
√
√
√
√
Делимични кратки спој
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
√
Н/О
преоптерећење
√
√
√
√
√
√
Прекомерно пражњење
√
√
√
√
Н/О
Принудно пражњење
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О
√
√-захтеван поступак у тесту; Н/О- није обавезан поступак у тесту

√
√
Н/О
√
√
Н/О

Европски савет за истраживање и развој аутомобила (EUCAR) додељује опасност у 8 нивоа
као што је приказано у табели 3. Да би се испунили захтеви безбедности аутомобила, кварови
LiB треба да буду потиснути најмање до нивоа опасности 4. Да би се смањио ниво опасности,
извршено је модификовање активних материјала и јачање сепаратора. Због недостатка сазнања
о компликованим механизмима кварова у вези са LiB, циљ је успоставити јасан и
квантитативан однос између материјала, електрода и нивоа ћелија.
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Табела 3: EUCAR нивои опасности

Извор: Doughty, D.H., Crafts, C.C.: FreedomCAR: electrical energy storage system abuse test manual for electric and
hybrid electric vehicle applications

Ниво
Опис Критеријума
опасности
0
Без ефекта
1
Пасивно. Заштита је
активирана

2

Дефект/оштећење

3

Цурење,
Δmasa < 50%

4

Вентилација,
Δmasa ⩾ 50%

5

Ватра или пламен

6
7

Руптуре
Експлозија

Eфекат класификације
Без ефекта. Без губитка функција
Нема дефекта; нема цурења, нема вентилације, ватре
или пламена; нема руптуре, нема експлозије; нема
егзотермне реакције или топлотног бекства; ћелија
реверзибилно оштећена; потребна поправка
заштитног уређаја
Нема цурења; нема вентилације, ватре или пламена;
нема руптуре; нема експлозије; нема егзотермне
реакције или топлотног бекства; ћелија неповратно
оштећена; потребна поправка
Без вентилације, ватре или пламена; нема руптуре;
нема експлозије; губитак тежине < 50% тежине
електролита (електролит = „растварач + со“)
Без ватре или пламена; нема руптуре; нема
експлозије; губитак тежине ≥ 50% тежине
електролита (електролит = „растварач + со“)
Нема руптуре; нема експлозије (тј. нема летећих
делова)
Нема експлозије, али лете делови активне масе
Експлозија (тј. дезинтеграција ћелије)

4. ЗАКЉУЧАК
Данас LiB имају највећи тржишни сегмент у опремању електричних возила. Умерена
потрошња енергије (14,7 kWh/100km), континуирани пад цене коштања, напредна производна
технологија, продужен животни век, мала тежина и велики потенцијал за складиштење
енергије чине LiB оптималним избором у овој области. Њихов недостатак представљају високе
температуре функционисања, које могу имати негативан утицај на њихове енергетске
перформансе и животни циклус. Потенцијалне опасности у употреби литијум јонске батерије
које могу угрозити безбедан рад батерије и довести до повећања температуре а која кулминира
експлозијом и пожаром представља највећу опасност у експолатацији исте за извор напајања
на електричним возилима.
Растуће тржиште електричних возила ће неизбежно довести до тога да велики број батерија за
EV доспе у фазу "краја живота" тј. истека употребног ресурса. Недостатак сировина, очување
животне околине и пораст батерија којима је истекао век употребе поставља потребу израде
планова и процеса растављања како би осигурали одрживи систем управљања рециклажом, уз
испуњавање регулаторних прописа, пре свега оних који се односе на заштиту животне срдине.
У прошлости, из економских разлога, рециклажа кобалта, никла и бакра је била главни фокус
процеса рециклаже LiB. Међутим, будући недостатак литијума који се предвиђа у наредних
100 година, ако се не спроведу процеси рециклаже који могу да поврате 90% искоришћеног
литијума из батерија које се налазе на употреби и смањи недостатак литијума. LiB су високо
стандардизоване у погледу димензија и класа перформанси, што обезбеђује високу поузданост
планирања мера, радњи и поступака процеса рециклаже уз израду свеобухватне стратегије на
нивоу земље, чиме може да се надомести висока потражња за литијумом .
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Даљи развој батерија за возила огледа се у замени литијума јефтинијим материјалима тако да
су многобројна истраживања и пројекти у току. Од стране Немачког Теиона у најави је
сумпорна батерија (састава S80%- уместо Ni, Co 10%, 10% Mg, у катоди) док је уместо Al и
Cu додат графит. Прелиминарни резултати показују да ће батерије овог састава омогућити
преваљивање већих раздаљина него са стандардним LiB.
LITERATURA
[1] Gianfranco P., Boryann L.:Behaviour of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles Battery Health,
Performance, Safety, and Cost, Springer, 2018.
[2] Stojković M.: Savremeni sistemi zaštite od požara na vozilima, master rad Fakultet Zastite na Radu, Niš,
2021.
[3] Zhang, R., Zheng, Y., Duan, J., et al.: Batteries for electric vehicles: opportunities and challenges.
Science 358, 2017, pp.10–13.
[4] Sturk D. and Hoffman L.: E-fordons Potentiella Riskfaktorer vid Trafikskadehändelse - En rapport
baserad på e-fordons teknik, säkerhetsfunktioner och modern batterikemi, Rapport från FFI-projektet
Räddningskedjan, SP Electronics & Autoliv Development AB, SP Rapport 2013:58, Sweden, 2013.
[5] Xia Y., Wierzbicki T., Sahraei E. and Zhang X.: Damage of Cells and Battery Packs due to Ground
Impact, Journal of Power Sources, vol. 267, pp. 78-97, 2014.
[6] Feng, X.N., Ouyang, M.G., Liu, X., et al.: Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for
electric vehicles: a review. Energy Storage Mater. 10, 246–267 (2018). [Интернет] Доступно: https
://doi org/10.1016/j.ensm.2017.05.013 (Приступ: 27.03.2022.)
[7] Doughty, D.H., Crafts, C.C.: FreedomCAR: electrical energy storage system abuse test manual for
electric and hybrid electric vehicle applications. Off. Sci. Tech. Inf. (2006). [Интернет] Доступно: https
://doi org/10.2172/88993 4 (Приступ: 27.03.2022.)
[8] Hollmotz L.: Safety of lithium ion batteries in vehicles – state of the art, Risks and trends, 2013.
[9] Roeland B, Ola W, Francine A, Max R: Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road Vehicles,RISE
Report 2019:50
[10] Trattnig G.and Leitgeb W.: Chapter 2: Battery Modelling for Crash Safety Simulation in Automotive
Battery Technology. Springer, 2014, pp. 19-35.
[11] Goodenough J.B.: How we made the Li-ion rechargeable battery, reverse engineering, 2018, рр. 240
[12] NHTSA US DEepartment of transportation, Chevrolet Volt Battery incident overview report, January,
2012. [Интернет] Доступно: https://tinyurl.com/ha59tlo (Приступ: 27.03.2022.)

570

БЕЖИЧНИ ПРЕНОС ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА
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Апстракт: Рад представља настојање групе аутора да приближи и појасни основни опис
OLEV (on-line electric vehicle) и технологијe која омогућава SMIRF (обликована магнетна поља
у резонанцији). Дато је поређење OLEV/ SMIRF са другим возилима која користе моторе са
унутрашњим сагоревањем и друга електрична возила у аспектима утицаја на животну
средину, перформанси и цене. Такође објашњене су потенцијалне предности електрификације
друмских транспортних система технологијом као што је ОLEV и повезивања ових система
са паметним електричним мрежама и даје кратак опис потешкоћа у примени система у
реалности на основу искустава у земљама где су вршена испитивања.
Кључне речи: бежични пренос енергије, OLEV (on-line electric vehicle), SMIRF (уобличена
магнетна поља у резонанцији), електрична возила.

WIRELESS POWER TRANSMISSION FOR ELECTRIC VEHICLES
Abstract: The paper is an effort of a group of authors to approximate and clarify the basic description
of OLEV (on-line electric vehicle) and the technology that enables SMIRF (shaped magnetic fields in
resonance). Comparison of OLEV / SMIRF with other vehicles using ICE motors and other electric
vehicles in terms of environmental impact, performance and price is given. It also explains the
potential benefits of electrification of road transport systems with technology such as OLEV and
connecting these systems to smart grids and gives a brief description of the difficulties of
implementing the system in reality based on experience in countries where it was introduced.
Keywords: wireless power transmission, OLEV (on-line electric vehicle), SMIRF (resonant
magnetic fields), electric vehicles.
1. УВОД
Да би смањили ефекат стаклене баште узрокован емисијом CO2, многи произвођачи
аутомобила развијају аутомобиле на батерије који обично користе пуњиве литијумполимерске (или јонске) батерије. Међутим, будућност ових електричних аутомобила на
батерије је мање него извесна. Литијумске батерије које се могу поново пунити су тешке и
скупе са ограниченим животним веком. Штавише, Земља има само око 10 милиона тона
литијума, довољно да стави по један систем батерија у свако возило које се данас користи
широм света. Покушаји коришћења бежичне технологије за пуњење електричних возила имају
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3
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1
2

571

дугу историју. Године 1894. Никола Тесла, који је провео много година експериментишући са
бежичним преносом електричне енергије, добио је патент у САД за свој проналазак
електричног железничког система који користи индуктивну спрегу, иако његова идеја никада
није заживела у пракси. Током 1990-их, General motors и Toyota су експериментисали са
индуктивним пуњењем у својим првим електричним возилима, а 2002. године систем
индуктивног пуњења (произведен од немачке фирме Conductix-Wampfler) је имплементиран у
градске аутобусе у Торину и Ђенови у Италији. Италијански аутобуси, међутим, користе
стационарно пуњење, што значи да се возила могу пунити само када су заустављена преко
индукционих намотаја постављених на путу. Постоји много начина за слање електричне
енергије на велике удаљености. Једна од најстаријих технологија је електромагнетни радио
сигнал који преносе ТВ или радио антене. Сигнал се шири на велике удаљености, али пошто
је слаб, мора се ухватити и појачати довођењем спољне електричне енергије. Технологије за
бежични пренос енергије на (EV) које су испробане могу се класификовати у следећа три типа:
− Магнетна индукција;
− Магнетнa резонанцa;
− Обликовано магнетно поље у резонанцији (SMFIR).
2. ПОЈАМ И ВРСТЕ БЕЖИЧНОГ СИСТЕМА ПРЕНОСА ЕНЕРГИЈЕ
Уобичајена пракса за пуњење електричних или хибридних аутомобила је коришћење кабла за
пренос електричне енергије из извора. Међутим, технологија индуктивног пуњења елиминише
потребу за кабловима користећи електромагнетно поље уместо кабла за пренос енергије
између извора и пријемника. Бежично-индуктивно пуњење је подељено у две категорије:
статичко пуњење (Слика 2) где возило мирује изнад пуњача да би почело да пуни батерију и
динамичко пуњење (Слика 3) где се возило пуни током вожње на путу. Систем бежичног
преноса енергије се активира када возило стигне до подручја пуњења. Време пуњења зависи
од нивоа снаге извора, величине намотаја за пуњење и удаљености ваздушног зазора између
два намотаја. Са повећањем зазора смањује се ефикасност пуњења батерија. Просечно
растојање између путничких возила и подлоге је око 150–300 mm, респектабилно у зависности
од конструкције возила и произвођача, док је код SMIRF мања и износи до 50 mm.

Слика 1. Смањење ефикасности са повећањем ваздушног зазора

Извор: Musavi, F.; Eberle, W. Overview of wireless power transfer technologies for electric vehicle battery charging

Статички систем [4] се може инсталирати на паркиралиштима кућа, пословних зграда, тржних
центара и парковних објеката. Могу се користити само када је аутомобил паркиран на
паркингу, или у гаражи. Тачније постоји ограничен пренос снаге у поређењу са
традиционалним прикључним пуњачима, а односи се на удаљеност ваздушног зазора између
два намотаја, као и правилног позиционирања примарног и секундарног намотаја.
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Слика 2. Статички систем преноса енергије

Извор: Musavi, F.; Eberle, W. Overview of wireless power transfer technologies for electric vehicle battery charging

Динамичко бежично пуњење електричних возила је технологија која смањује проблеме
повезане са дометом и ценом електричних аутомобила. Овим методом се пуне батерије док је
возило у покрету, а аутономија возила се повећава. Испод пода коловоза постављени су
калемови у низу и на одређеној удаљености један од другог.

Слика 3. Положај калемова при динамичком систему преноса енергије

Извор: Md Rakib R., Sultan M., Mohammad J., Wireless Charging of Electric Vehicle While Driving

Ови калемови су примарни намотаји који се напајају високонапонским, високофреквентним
круговима једносмерне струје, секундарни калем се налази на подвожју возила. Када EV прође
преко примарних намотаја, он прима магнетно поље кроз калем пријемника и претвара струју
завојнице у једносмерну да би напунио батерије [5]. Индуктивни параметри значајно зависе
од димензија калемова спреге. Проблеми који се јављају су велики ваздушни јаз између извора
и пријемника и поравнање са калемовима на путу. Инсталирање почетне инфраструктуре за
ову технологију је скупо. Динамички систем се лако може интегрисати у многе електричне
апликације, као што су путничка возила, аутобуси, железничка и теретна возила.
OLEV је концепт електричног аутомобила компаније KAIST (the Korea Advanced Institute of
Science and Technology), добија електричну енергију из подземних калемова путем бежичног
преноса електричне енергије. Ова иновативна технологија решава три главна проблема:
− енергетску инфраструктуру земље где се користи а која зависи од увезене нафте,
− лош квалитет ваздуха у великим градовима и
− глобално загревање изазвано гасовима стаклене баште, пошто се саобраћајни сектор
налази на трећем месту загађивача као емитера CO2 .
Као главни извор загађивача ваздуха, емитера CO2, у саобраћајном сектору, именовани су
аутомобили који користе моторе са унутрашњим сагоревањем. Да би замениле моторе са
унутрашњим сагоревањем, многе аутомобилске компаније развијају електричне аутомобиле,
који користе литијум-јонске (или полимерне) батерије које се могу пунити код куће или на
станицама за пуњење. Међутим, основна премиса употребе литијум јонских батерија за
електричне аутомобиле поставља многа питања. Прво, цена литијумских батерија је висока.
Друго, батерије су тешке. Треће, време пуњења батерије је толико дуго да захтева скупу
инфраструктуру за станице за пуњење. Коначно, можда најважније од свега, је ограничена
залиха литијума на Земљи. KAIST он-лине електрично возило (OLEV) црпи своју електричну
енергију из подземних калемова без икаквог механичког контакта [3]. OLEV аутомобили и
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аутобуси (слика 4) имају малу помоћну батерију за погон возила на путевима без подземне
спирале. Батерија се такође користи када је потребно додатно напајање. Максимална
ефикасност преноса електричне енергије OLEV система је 72%.

Слика 4. Четири генерације OLEV

Извор: Nam P. Suh and Dong Ho Cho, Wireless Power Transfer for Electric Vehicles

3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СИСТЕМА БЕЖИЧНОГ ПУЊЕЊА БАТЕРИЈА
За пуњење електричних возила могу се користити системи једносмерне или наизменичне
струје. Постоје различите конфигурације струје и напона за пуњење, које се обично означавају
као „нивои“. Време потребно за потпуно пуњење зависи од нивоа који се користи. Бежично
пуњење такође има различите конфигурације. У табели 1 је дато поређење система бежичног
пуњења за више различитих канцепција у односу на перфомансе, цену, сложеност
конструкције и употребе као и нивоа снаге.
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Табела 1: Поређење система бежичног пуњења

Извор: Musavi, F.; Eberle, W. Overview of wireless power transfer technologies for electric vehicle battery charging
Систем
Бежичног
пуњења
Индуктивни пренос
снаге (IPT)
Капацитивни пренос
снаге (CPT)
Пренос снаге спреге са
трајним магнетом
(PMPT)
Резонантни индуктивни
пренос снаге (RIPT)
Он-лајн индуктивни
пренос снаге (OLEV)
Пренос снаге
резонантних антена
(RAPT)

Перформансе

Цена
Запремина
Величина

Сложеност

Ниво снаге

ефикасност

ЕМИ

фреквенција

средња

средња

10–50 kHz

средња

средња

ниска

средња

100–500 kHz

ниска

средња

ниска

Висока

100–500 kHz

Висока

Висока

Средње
/ниска

средња

ниска

1–20 MHz

средња

средња

Средње
/ниска

средња

средња

10–50 kHz

Висока

средња

Висока

средња

средња

100–500 kHz

средња

средња

Средње
/ниска

Средња/ви
сока
Средње
/ниска

За тренутне EV системе, уграђени системи једносмерне струје се користе за најниже нивое
снаге, за већу снагу користе се системи наизменичне струје, који тренутно имају три постојећа
стандарда [2]:
•
•
•

Комбиновани систем пуњења,
CHAdeMO (CHArge de MOve, што значи: 'кретати се по пуњењу') и
Суперпуњач (за Теслина возила).

Безбедносни стандарди које би требало да испуне системи су следећи [8]:
− SAE J2929: Electric and Hybrid Vehicle Propulsion Battery System Safety Standard
− ISO 26262: Road Vehicles—Functional safety
− ISO 6469-3: Electric Road Vehicles—Safety Specifications—Part 3: Protection of Persons
Against Electric Hazards
− ECE R100: Protection against Electric Shock
− IEC 61000: Electromagnetic Compatibility (EMC)
− IEC 61851-21: Electric Vehicle Conductive Charging system—Part 21: Electric Vehicle
Requirements for Conductive Connection to an AC/DC Supply
− IEC 60950: Safety of Information Technology Equipment
− UL 2202: Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment
− FCC Part 15 Class B: The Federal Code of Regulation (CFR) FCC Part 15 for EMC Emission
Measurement Services for Information Technology Equipment.
− IP6K9K, IP6K7 класе заштите
− −40°C to 105°C темппературе ваздуха.
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Табела 2. Карактеристике система бежичног пуњења

Извор: Musavi, F.; Eberle, W. Overview of wireless power transfer technologies for electric vehicle battery charging
Технологија

Индуктивни
бежични пренос
снаге

Капацитивни
бежични пренос
снаге

Пренос снаге
нискофреквентне
спреге са
перманентним
магнетом

Резонантни
индуктивни
пренос снаге

Он-лајн пренос
снаге

Пренос снаге
резонантних
антена

Карактеристике
• То заправо није бежично, само не захтева никакву везу.
• Примарни и секундарни намотаји су запечаћени епоксидом.
• Може да обезбеди снагу од 6,6 кВ или 50 кВ.
• Коаксијални трансформатор намотаја се може користити за постављање свих
материјала језгра трансформатора ван плоче.
• Губици укључујући геометријске ефекте, губитке вртложних струја, ЕМИ су углавном
узроковани нелинеарном дистрибуцијом флукса.
• Подела феритног језгра и симетрична подела секундарног намотаја може помоћи да се
минимизирају губици.
• Капацитивни пренос снаге је изграђен са два трансформатора спреге у центру; остатак
система је сличан индуктивном.
• Капацитивни интерфејс помаже у смањењу величине и цене потребних делова за
галванску изолацију.
• Јефтинији и мањи за апликације мање снаге, али није пожељан за велику потрошњу
енергије.
• Корисно у потрошачкој електроници, можда неће бити довољно за ЕВ пуњење.
• Предајник је ротор са трајним магнетом у облику цилиндра који се покреће статичким
намотајима постављеним на ротор, унутар њега ако је ротор шупаљ, или изван мотора,
одвојен ваздушним отвором.
• Пријемник се поставља на возило, слично као и предајник у конструкцији.
• Предајник и пријемник морају бити унутар 150 мм за пуњење.
• Због ефекта магнетног зупчаника, ротор пријемника ротира истом брзином као и
предајник и енергија се преноси.
• Недостаци могу бити вибрације, бука и животни век у вези са коришћеним механичким
компонентама.
• Најпопуларнији систем.
• Користи два подешена резонантна резервоара или више, који раде на истој фреквенцији
у резонанцији.
• Резонантна кола омогућавају максималан пренос снаге, оптимизацију ефикасности,
усклађивање импедансе, компензацију магнетне спреге и варијације струје
магнетизoвања.
• Може спојити снагу на удаљености до 40 cm.
• Предности укључују проширени домет, смањен ЕМИ, рад на високој фреквенцији и
високу ефикасност.
• Има сличан концепт као резонантни индуктивни пренос снаге, али користи нижу
резонантну фреквенцију.
• Може се користити за апликације велике снаге.
• Овај систем је предложен за примену у систему јавног превоза.
• Примарно коло—комбинација улаза резонантног претварача и дистрибуираних
примарних намотаја је интегрисано у коловоз. Ова примарна страна се зове „трака“.
• Секундарни део се поставља у возила и назива се 'пикап калем'.
• Напајање овог система је високонапонска једносмерна или 3-фазна наизменична струја.
• Може да обезбеди често пуњење возила док су у покрету, смањујући потребан
капацитет батерије, што ће смањити цену и тежину аутомобила.
• Трошкови повезани са таквим аранжманом такође могу учинити његову
имплементацију мало вероватном.
• Овај систем користи две резонантне антене, или више, са интегрисаним резонантним
индуктивностима и капацитивностима. Антене су подешене на идентичне фреквенције.
• Велики калемови се често користе као антене; резонантна капацитивност се добија
контролисаним одвајањем у спиралној структури.
• Коришћене фреквенције су у опсегу MHz.
• Може ефикасно да преноси снагу на удаљености до 10 m.
• Зрачење које емитује већина таквих система премашује основне границе изложености
људи и тешко их је заштитити без утицаја на домет и перформансе.
• Генерисање фреквенција у опсегу MHz је такође изазовно и скупо са садашњим
технологијама енергетске електронике.
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4. САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ
У овом поглављу биће представљена иновативна конфигурација за динамички систем
бежичног преноса енергије заснована на новој архитектури пријемника са два независна
намотаја монтирана у доњем делу возила и представљају пријемне плоче. Два намотаја раде
један по један у зависности од положаја дуж електрифицираног пута које возило заузима.
Избор најбољег намотаја који се активира заснива се на максимизацији индуктивне спреге са
калемовима предајника слика 5. Овако конструисан систем оптимизован за EV апсорбује 7,7
kW на 85 kHz. Резултати симулације за овакав вид система показују како је предложени систем
много погоднији за погон EV са високом ефикасношћу за било коју позицију возила на
електрифицираном путу са стабилном снагом која се испоручује на возило са врло малим
варијацијама у степену попуњености батерије. Ова архитектура напајања је, стога, оптимална
за пуњење батерија електричних возила у покрету на електрифицираном путу. Главне
предности предложеног решења за пројектовање су:
− смањење трошкова за путну инфраструктуру и
− стабилизација снаге пуњења, што побољшава батерију.

Слика 5. Електрична конфигурација стазе за структуру са два магнетна навоја
Извор: Two-Coil Receiver for Electrical Vehicles in Dynamic Wireless Power Transfer

Један од великих изазова са којима се суочавају произвођачи електричних возила је питање
динамичког пуњења где су две методе веома ефикасне. То су капацитивни бежични пренос
снаге и резонантни индуктивни пренос снаге. Истраживања показују да су ефикасност и
густина снаге много веће код индуктивног пуњења него код капацитивног. Такође,
индуктивни параметри значајно зависе од димензија калемова спреге. Многи истраживачи
раде на томе како се максимална снага може пренети на пријемну плочу да се повећа укупна
ефикасност електричних возила у динамичким условима. Други фактор који утиче на укупну
ефикасност је неусклађеност током вожње EV.
Постоје тренутни пројекти на више локација у свету. У Сеулу, Кореји која је и покретач и
нулти експериментални, опитни полигон а такође планира се увођење и градске аутобуске
линије. У околини Париза уграђена је једна трака за тестирање OLEVа од стране Реноа где се
врши тестирање оптерећења и могућности динамичког модела са више возила на деоници
пута. Волво се такође укључио у реализовање и испитивање динамичког система преноса
енергије СУВ возилима из своје палете производа. У Шведској је у току истраживачки
пројекат о примењивости динамичког модела пуњења на ТАХI возилима.
Статички систем пуњења је оживео у Норвешкој на ТАХI возилима, као погодном полигону
где нема велике аутомобилске индустрије која би монополом утицала на резултате као и што
је то подручје које представља релативно малу популацију становништва те ће
имплементација и праћење резултата бити лакше него у другим насељенијим срединама.
Испитивању погодује и степен електрификације возног парка који у Норвешкој износи око
80% што иде у пирлог могућности примене описаног система.
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5. ЗАКЉУЧАК
У раду је приказано да тренутни развој електричних возила од стране аутомобилских
компанија и истраживачких, развојних и научних института упућује да у наредних десет до
двадесет година инфраструктура пуњења током вожње може бити имплементирана и
примењена у употребу у саобраћајном сектору, пре свега за средства јавног транспорта и такси
служби. У Торонту у Канади је у току имплементација и куповина 30 електричних аутобуса.
Због тога многе компаније траже начине да не само да прошире домет електричних возила
бежичним пуњењем, већ и да учине процес пуњења неприметно аутоматским.
Дат осврт на могући нови концепт дизајна за алтернативни електрични аутомобил – On Line
electric Vehicle (OLEV). OLEV црпи своју електричну енергију из подземних електричних
намотаја без употребе било каквог механичког контакта. Максимална ефикасност преноса
снаге на удаљености од 17 cm је 72%. OLEV има малу батерију (20% мања од EVa), која
омогућава возилу да се креће путевима без подземне електричне завојнице. Батерије се пуне
кад год OLEV црпи електричну енергију из подземних калемова и стога не захтевају скупе
одвојене станице за пуњење. Инфраструктурни трошкови инсталирања и одржавања OLEV су
мањи од оних који су потребни за друге верзије електричних возила.
На основу свега наведеног у блиској будућности, а услед великог степена електрификације,
реално је очекивати примену OLEV пре свега на средствима јавног превоза у градовима због
више цене, док би се статички системи реално могли применити на осталим средствима
тротинетима, моторима и аутомобилима.
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МОДЕЛИ АУТОНОМНИХ ВОЗИЛА,
УПРАВЉАНИХ ПОМОЋУ АРДУИНО УНО МОДУЛА
Небојша Николић1, Академија техничких струковних студија Београд
Јован Јовановић2, Академија техничких струковних студија Београд
Александар Дикић3, Академија техничких струковних студија Београд

Апстракт: У раду је приказан развој и изградња три модела аутомобила, управљаних Arduino
Uno модулима, који користе ултразвучни сензор растојања за детектовање и избегавање
препрека. За програмирање микроконтролера, коришћена је USB веза са рачунаром, на којем
је софтверско развојно окружење, за писање програма.
У првом пројекту, аутомобил има електромоторни погон на сва четири точка. Трећи мотор
је серво-мотор, који покреће ултразвучни сензор растојања, да би скенирао угао/ површину
испред возила. Када сензор детектује препреку испред возила, аутомобил мења правац
кретања, како би је избегао.
У другом примеру је приказан софтвер, развијен за Arduino Uno модул, којим се управља
кретањем модела аутомобила. Пример из првог дела се унапређује, како би модел аутомобила
могао да избегава све препреке, и удубљења и оне изнад површине пута, а и да ''процени'', које
су довољно мале, да их може савладати. Веће препреке, овај модел аутономног возила ће
заобилазити. Осим тога, снимаће камером околину.
Трећи пример приказује развој и изградњу пројекта малог аутономног возила, управљаног
помоћу два Ардуино Уно модула. Возило има више LED диода, као светлосну сигнализацију:
фарове напред и задња светла возила; мигавце на предњој страни возила; и по једну црвену и
плаву LED диоду, чије наизменично трептање моделује сигнализацију службеног возила са
првенством проласка.
Кључне речи: Ардуино Уно, аутономно возило, мехатронички системи, сензори и
актуатори, софтвер за програмирање Ардуино модула.

MODELS OF AUTONOMOUS VEHICLES,
CONTROLLED USING ARDUINO UNO MODULES
Abstract: The development and making of the three small autonomous vehicles is presented, each
operated using Arduino Uno modules and with ultrasonic ranging module (distance sensor) to detect
and avoid obstacles. To program a microcontroller, a USB connection to a computer running the
Arduino IDE (Integrated Development Environment) was used.
The first model has a four-wheel electro-motor drive. The servo-motor is positioning the ultrasonic
ranging module. The sensor moves in a sweep manner to detect obstacles in front of it. The car can
move without colliding - when the obstacle is detected in front of it, it changes direction.
nebojsanikolic6@gmail.com
jovanjovanovic1998@yahoo.com
3
aleksandar.dikic98@gmail.com
1
2
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The second example presents the development of software, which controls/ drives the car model. The
project from the first example is being enhanced, to enable the car to either avoid or run over
obstacles (bumps or holes on the road). The software should analyse signals received from sensors,
so that the car can "choose". The camera is added to sense environment.
The third example presents the development and making of the car model, controlled using two
Arduino Uno modules. The vehicle has several LEDs, as lights: pair of headlights; pair of rear lights;
pair of turn signals at the front; red and blue LED emergency lights, whose alternating flashing
simulates the official vehicle having urgent priority to pass.
Key words: Arduino Uno, Autonomous vehicle, Mechatronic Systems, Sensors and Actuators,
Software for programming Arduino modules.
1. УВОД
Возило, које може да распознаје окружење у којем се налази и да се креће кроз њега, уз врло
мало или без људског управљања је аутономно возило [1]. Аутономна возила истовремено
користе разне сензоре за снимање и препознавање околине, као што су радари, лидари, сонари,
GPS, одометрија и јединице за инерцијско мерење. Напредни управљачки системи интерпретирају информације са сензора, како би препознали путеве, руте прикладне за кретање,
препреке или саобраћајне знаке. [1]
Аутономна возила и роботизована возила имају све већи значај и разноврсне примене [2].
Оваква возила развијају тимови инжењера и истраживача, а сама возила су опремљена
мноштвом сензора и актуатора и веома су скупа. Умањени модели роботизованих возила
представљају пример, потенцијално драгоцен за пројектно оријентисану и практичну наставу.
Овде је дат опис три пројекта, реализована кроз завршне радове Студената, на основним
струковним [3,4] и мастер струковним студијама [5,6]. Приказан је поступак изградње три
модела аутономних возила, којима управља мали модуларни рачунар, смештен на једну
плочицу – Arduino Uno. На овој плочици се налази микроконтролер, који је потребно
програмирати, да би могао да прима сигнале са сензора и управља сигнализацијом и кретањем
возила. За програмирање се користи USB веза са рачунаром, на којем је инсталирано
софтверско развојно окружење, Arduino IDE (енг. Integrated Development Environment), у којем
корисник пише програме.
2. ARDUINO ПЛАТФОРМА И ARDUINO МОДУЛИ
Ардуино (енг, итал. Arduino) je назив компаније - фондације, пројекта, заједнице хобиста, као
и програмске и хардверске платформе за физичко програмирање, која је такозваног отвореног
кода (енг. Open source) и отвореног приступа (енг. Open access), редом [6,7]. Софтвер
отвореног кода, легално бесплатно је на располагању, а може се по жељи и мењати или
проширивати, али и те измене, када се објаве, постају подложне ревизији других корисника.
Ардуино је платформа са отвореним приступом, која се користи за изградњу пројеката из
електронике [8]. Хардвер отвореног приступа значи да је пројекат, према којем се може
направити уређај, легално бесплатно доступан, за снимање и касније, за реализацију клона
уређаја од интереса према снимљеном нацрту.
Постоји више Ардуино модула [7,8], са различитим микроконтролерима, углавном Atmel AVR
архитектуре, и пратећим улазно-излазним портовима, меморијом, аналогним каналима,
регистрима... Сваки Ардуино модул, за свој рад захтева два дела [8]:
•

физички део, хардвер - штампана плочица, која на себи има микроконтролер, који се
може програмирати, и
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•

софтверски део - Arduino IDE (енг. Arduino Integrated Development Environment - IDE)
интегрисано развојно окружење, које ради на другом, помоћном рачунару, а користи се
за писање, проверу, превођење и отпремање компјутерског кода на физичку плочицу.

Хардвер је релативно једноставан. Описан је пројектом отвореног приступа – са сајта
произвођача, бесплатно се може снимити нацрт, и израдити сопствени клон Ардуино модула
по избору [7]. Софтвер се састоји од развојног окружења, које чине стандардни преводилац –
компајлер и boot-loader, који се налази на самој Ардуино плочици и омогућава покретање и
коришћење модула. Ардуино модули се испоручују са програмираним (уписаним) bootloader
програмом у микроконтролер, што поједностављује поступак пребацивања преведеног кода у
флеш меморију на чипу [7]. Већини претходних програмских плоча са микроконтролерима, да
би се нови код учитао у меморију на плочици и програмирао њен рад, потребан је засебан
хардвер - уређај, који се зове програмер или програматор [7,8]. Ардуино модулима то није
потребно – да би се програмирали, може се користити други рачунар, који је USB каблом повезан са Ардуино модулом. [8] Све ово доприноси да Ардуино платформа буде веома популарна
код корисника широм света, а и оних, који су почетници у бављењу електроником [8].
Ардуино хардвер и софтвер пројектовани су за уметнике, дизајнере, хобисте, хакере, и све
заинтересоване за креирање интерактивних објеката или окружења. Ардуино може да
комуницира са тастерима, светлећим диодама - LED (енг. Light Emitting Diode), моторима,
звучницима, GPS јединицама, камерама, интернетом, па чак и са паметним телефоном или
телевизором [8]. Ова флексибилност, уз чињеницу да је Ардуино софтвер легално бесплатан,
да су повољне цене хардверских плочица, а лако се учи рад и са софтвером и са хардвером,
довела је до стварања велике заједнице корисника, који су даље допринели коду и објавили
упутства за огроман број разноврсних пројеката, заснованих на Ардуино модулима. Ардуино
може да се користи као мозак, који управља готово било којим електронским пројектом. [8]
Веома битан аспект Ардуино пројекта је и стандардизован распоред прикључака – пинова на
Ардуино плочицама, који омогућава лако повезивање са додатним модулима за проширивање
функционисања. Ови додаци су познатији под називом штитови, односно ''шилдови'' (енг.
shields). Додатне шилд модуле, производе различити произвођачи широм света [6,9].
Ардуино модули се у финесама и нијансама разликују један од другог [4]. Ардуино фондација
и компанија, производи неколико различитих типова Ардуино плочица, од којих свака има
различите могућности за такозвано, физичко програмирање. Постоји више врста Ардуино
модула, који су погодни и за кориснике, који немају много искуства у програ-мирању и
електроници [8,4]: Ардуино Уно (енг., итал. Arduino Uno), LilyPad Arduino, Arduino Mega (R3),
Arduino Leonardo... Иако је свака Ардуино плоча прилично корисна, не може сама да учини
много - мора да се повеже са додатним електронским или електричним компонентама.
Сензори и Ардуино штитови (енг. Arduino Shields) су два најједноставнија алата за
оживљавање и проширење функција корисничких пројеката. [8,9]
Поред тога, то што је Arduino хардвер отвореног приступа, значи да други могу да мењају
пројекат и произведу модификације Ардуино плоча, које обезбеђују још више могућности и
функционалности [8].
2.1 Модул Ардуино Уно (енг., итал. Arduino Uno)
Ардуино Уно (енг., итал. Arduino UNO) је један од најпопуларнијих у породици Ардуино
модула и одличан је избор за почетнике (приказан је на слици 1.а)) [8]. Ардуино Уно има све
што је потребно да се почне са развојем прототипа електронског уређаја. Има 14 пинова
дигиталних улаза/ излаза, 6 аналогних улаза, USB прикључак, конектор за напајање, дугме за
ресетовање и још много тога. Детаљнији приказ може се наћи, нпр. у [8,4]. Садржи све што је
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потребно за подршку микроконтролеру. Да би се покренуо и користио, једноставно се повеже
са рачунаром, помоћу USB кабла (USB B прикључак на страни плочице), или се напаја помоћу
AC-DC адаптера или батерије. Због свега наведеног је модул Ардуино Уно, одличан избор за
први Ардуино пројекат некога ко управо почиње да се бави физичким програмирањем. [8]

a)

b)

Слика 1. а) Ардуино Уно плочица [8]; б) RedBoard, производ компаније SparkFun и
део SparkFun комплета Inventor's kit v3.3 [10] и Inventor's kit v4.0 [11]

Извор: а) Интернет и [8]; б) уз дозволу компаније SparkFun, под лиценцом CC BY 2.0) преузета са линка
https://sparkfun.com/products/13975 (слика 1.б) је исечена – cropped)

Компанија SparkFun из САД, користећи Ардуино пројекат отвореног приступа, произвела је
своју верзију Ардуино Уно модула, прикладно названу RedBoard, приказану на слици 1.б) [8].
У SparkFun компанији се користи много Ардуино модула као узор, и увек се тражи најједноставнији, најстабилнији модел. Свака микроконтролерска плоча је мало другачија од осталих,
а понекад се тешко нађе модул, који има све потребне функционалности. Зато је направљена
верзија RedBoard, која комбинује све најпотребније карактеристике. [8]
RedBoard се може програмирати преко USB мини-B кабла, из Ардуино IDE софтвера. Као
платформу за рад може да користи оперативни систем Windows 7, 8 или 10, без промене
безбедносних поставки. У компанији SparkFun развијају се лиценцирани прозиводи, који су
интелектуална својина компаније, за разлику од отворених и бесплатних лиценци Arduino
фондације. RedBoard има стабилнији рад, због коришћења USB/FTDI чипа, а осим тога, има
потпуно равну полеђину, што олакшава уграђивање у пројекте. И RedBoard може да се напаја
преко USB кабла или помоћу батерија. Уграђени регулатор напајања може да подржи/ издржи
једносмерне напоне од 7 V до 15 V. [8]
3. АРДУИНО УНО МОДЕЛ АУТОМОБИЛА СА СЕНЗОРОМ РАСТОЈАЊА
Модел аутономног аутомобила са ултразвучним сензором растојања, реализован је и приказан
у [3]. Идеја за израду овог пројекта [3], инспирисана је низом успешно направљених модела
аутомобила, покретаних и управљаних помоћу Ардуино модула, на пример и према [10,11], од
којих су неки развијени и приказани и на YouTube видео снимцима [12].
Прибор, неопходан за реализацију аутомобила са сензором растојања [3], преузет из [12], је:
1. четири микро-мотора једносмерне струје (као што је мотор, приказан на слици 2.а)),
напона напајања 3 V - 6 V, за погон возила се користе сва четири микро-мотора,;
2. ултразвучни сензор растојања HC-SR04, приказан на слици 2.б);
3. серво мотор, приказан на слици 2.в);
4. два драјвера за покретање и управљање моторима – овде је изабран TB6612FNG HBridge драјвер за моторе, приказан на слици 2.г); TB6612FNG модул са драјвером за
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5.
6.
7.
8.
9.

моторе има H мост и може да покреће један или два микро-мотора једносмерне струје;
могуће је одабрати и друге Ардуино плочице са драјвером за моторе;
протоборд плочица, за повезивање компоненанта без потребе за лељењем (слика 2.д));
АА батерије, 4 комада, које ће давати напајање аутономном возилу/ аутомобилу и
аутономију кретања, приказане на слици 2.ђ), а постављају се у кућиште на слици 2.е);
Ардуино Уно плочица;
протоборд плочица и краткоспојници, за повезивање;
пластична плоча, на коју се све компоненте постављају.

Реализован је мали модел аутомобила, који може да ''осматра'' околину ултразвучним сензором
растојања, што му омогућава да се не судари са предметом, који се налази испред њега [3].
Аутомобил има четири погонска точка, покретана моторима (као на слици 2.а)). Четири микромотора једносмерне струје, као на слици 2.а), служе за погон аутомобила. Напон напајања,
који мотори користе је од 3 V до 6 V. [3]

а)

б)

в)

г)

д)

ђ)

е)

ж)

Слика 2. Неке од компонената, потребних за градњу модела аутомобила [3], према [12]:
а) микро-мотор са точком; б) ултразвучни сензор растојања HC-SR04; в) серво-мотор;
г) TB6612FNG H-Bridge драјвер за моторе; д) протоборд плоча [4]; ђ) батерије АА од 1.5 V;
е) кућиште за батерије; ж) Arduino шилд модул L293D за управљање моторима.
Извор: Интернет; 2.г) [11] https://012lab.com/image/cache/data/ROB-09457/1-228x228.jpg; 2.а)-в) и 2.ђ)-ж) [3-6]

На точкове је постављена пластична подлога, на којој се налази Ардуино Уно плочица са
микроконтролером, и остале електронске компоненте.
Ултразвучни сензори растојања се користе за мерење растојања између сензора и објекта, који
се налази испред њега. Ови сензори имају високу прецизност и једноставни су за употребу.
Овде се користи сензор HC-SR04, приказан на слици 2.б), који је детаљније описан у техничкој
документацији, на пример у [13]. Резолуција сензора HC-SR04 је 0,3 цм, а опсег детектовања
објекта од 2 цм до 500 цм. Сензор HC-SR04 ‘покрива’ простор коме одговара хоризонтални
централни угао од 15°. Ултразвучни сензор растојања HC-SR04 омогућава ауту кретање без
сударања, без застоја и препрека. [13].
Серво-мотор је актуатор са уграђеним механизмом регулисања - затвореном повратном
спрегом, која производи одзив на управљачки/ контролни сигнал, померањем и држањем
задате позиције вратила мотора, или померањем вратила задатом континуалном брзином.
Серво-мотор, који се овде користи, приказан је на слици 2.в) и он ће покретати ултразвучни
сензор растојања HC-SR04, како би се повећао угао ''осматрања''. Управљање серво мотором,
реализовано је, овде и у [3], према датим примерима и програмима за Ардуино Уно платформу
[10], и из упутстава за вежбе, компаније SparkFun [11,12].
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На пластичној плочи се налази и TB6612FNG H-Bridge драјвер (покретач) за моторе (приказан
на слици 2.г)). Модул драјвера за моторе, TB6612FNG са H-мостом је веома корисна плочица
и служи за покретање и управљање радом микро-мотора. Може истовремено да управља радом
два микро-мотора једносмерне струје, какав је онај приказан на слици 2.а) [12]. Зато су два
модула била потребна, за покретање четири микро-мотора. TB6612FNG драјвер за моторе
користи по три жичице да управља радом сваког мотора - две да управља смером обртања, а
једну за управљање брзином. TB6612FNG затим ове сигнале користи да управља струјом кроз
две жичице, директно везане на микро-мотор [12].
Могуће је даље проширивање функција аутомобила, додавањем других шилд модула. Касније
је, на пример, модел аутомобила модификован, заменом плочице драјвера за моторе,
TB6612FNG, Arduino шилд модулом L293D (приказан на слици 2.ж)). Arduino шилд модул
L293D може истовремено да управља радом четири микро-мотора једносмерне струје, какав
је онај приказан на слици 2.а), или радом два серво мотора, као што је онај на слици 2.в). За
разлику од решења приказаног у [12], овде и у [3] модул L293D се користи да управља радом
четири микро-мотора једносмерне струје, док је серво-мотор био повезан на Ардуино Уно.

а)

б)

в)

г)

д)

ђ)

Слика 3. Изграђен модел аутомобила из [3] и снимци кретања:
а) увећан снимак атомобила; од б) до ђ) секвенце из видео снимка кретања
Након што је одговарајући програм преведен и учитан у микроконтролер, USB веза са
рачунаром може да се прекине, а за напајање аутомобила, додају се кућиште за батерије (слика
2.ђ)) и батерије (слика 2.д)) што тада аутомобилу омогућава аутономно кретање [3]. Како би
се обезбедило аутономно кретање возила/ аутомобила са сензором, у [3] се као извор напајања
користе 4 АА батерије од 1.5 V, приказане на слици 2.д), што је много повољније решење од
оног, предложеног у [12].
Микроконтролер се може програмирати уписивањем програма, који дефинише задатке, које
ће цео склоп касније извршавати. Програмски код, као и библиотеке, потребни за управљање
моделом аутомобила, преузети су са линкова, датих у [12] и из [14, 15]. Детаљан поступак
повезивања компонената и програмског кода, приказан је у [3]. Изграђен модел аутомобила,
дат је на слици 3.а), и у разним фазама кретања, слика 3.б) до 3.ђ).
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4. СОФТВЕР ЗА ARDUINO UNO МОДУЛ, КОЈИ УПРАВЉА МОДЕЛОМ
АУТОНОМНОГ ВОЗИЛА
Ардуино интегрисано развојно окружење - Arduino IDE (енг. Integrated Development Environment), је апликација написана у Јава програмском језику. Креирано је тако да, у програмирање
и електронику, уведе ученике, студенте и остале почетнике, који нису упознати са методама
развоја софтвера. Arduino IDE се састоји од едитора текста (за креирање и уређивање кода), са
могућностима, као што су: означавање кода, упаривање заграда, аутоматско увлачење линија
(''назубљивање''). Овај едитор може да преведе код, а затим га и пребаци у чип, једном
командом. У овом случају није потребно подешавати параметре пре извршавања/ вођења кода
или покретати програме из командне линије. [5,6,7,8,9]
Ардуино интегрисано развојно окружење се испоручује са C/C++ библиотеком, званом
“Wiring”, која веома поједностављује уобичајене улазно-излазне операције. Ардуино програми
се пишу у C/C ++ програмском језику, мада корисници морају да дефинишу само две функције,
како би направили извршни програм. Обе ове функције су типа void, што значи да не враћају
излазну вредност (осим тога, не захтевају ни улазне аргументе), а то су [5-9]:
• Setup() – ова функција се извршава само једном, на почетку извршавања програма,
и служи за почетна подешавања;
• Loop() – функција, чије се извршавање понавља у бесконачној петљи, све време док се
не искључи напајање Ардуино модулу.
Arduino хардвер, па и модул Ардуино Уно, програмира се користећи програмски језик,
заснован на Wiring језику [7,8,9]. Програми, развијени за Ардуино модуле зову се скице (енг.
Sketch). Ови програми, пишу се у Arduino IDE интегрисаном развојном окружењу, које је
засновано на пројекту језика Processing [7,8,9].
Аутомобил из претходног примера [3], који користи ултразвучни сензор растојања за
детектовање и избегавање препрека, побољшава се да може да савлађује мање препреке, и
пређе преко њих (било да су испупчења било да су удубљења на путу) [5,6]. Снимање околине
сензором омогућава аутомобилу да се не судари са предметом, који се налази испред њега.
Аутомобил има погон на четири точка. На точкове је постављена пластична подлога, на којој
се налази Ардуино Уно плочица са микроконтролером, који се може програмирати. У микроконтролер се уписују програми и дефинишу задаци, које ће цео склоп касније извршавати. На
пластичној подлози се налази и Ардуино штит за покретање микромотора, држачи за батерије,
које ће обезбедити напајање и аутономно кретање модела. Прво се као драјвер (покретач)
мотора користи TB6612FNG, а касније је замењен Arduino шилд модулом L293D. [3,5,6]
Са доње стране плоче може да се дода камера (и касније је постављена). За снимање и
управљање камером, треба да се дода друга Ардуино Уно плоча. Осим распореда, треба имати
у виду и максималну струју, која се може добити на једном (било ком) пину, као и максималну
укупну струју, коју плочица може да поднесе [5,6].
Софтверски део пројекта треба да обезбеди анализу сигнала, пристиглих са сензора и са
камере, како би аутомобил могао да самостално ''изабере'' да ли препреку мора да заобиђе или
може да пређе преко ње. Препреке на путу могу бити зидови (чија је висина изнад пута) или
понори (нивоа нижег од равни пута). Сензором се мере растојања, а уз софтвер процењују и
висина односно дубина препреке, како би аутомобил могао да ''одлучи'' да ли је препрека
велика, па је треба заобићи, или је прихватљиво мала, па се може прећи преко ње. [3,5,6]
У случају динамичког, променљивог окружења, аутономни аутомобил реалне величине може
(и мора) да користи мноштво различитих сензора и софтвер, који реализује вештачку интелигенцију (ВИ) [16,17]. Сензори, који се додају возилу, могу да буду [16]: камере, радар, LIDAR,
сонар (сензор на бази ултразвука), GPS, инерцијална јединица – IMU, и други. Сигнале са
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сензора обрађује подсистем за перцепцију, а кретањем возила управља подсистем за управљање [16]. Подсистем за управљање задаје [16]: правац, брзину или/и убрзање кретања, као и
заустављање. Софтвер ВИ може да има две фазе рада [17]: једну, припремну, током које се
обучава, да упозна до детаља статичне параметре околине (где се налазе препреке и којих су
димензија и облика), а затим ће, када претходна фаза достигне висок проценат поклапања у
успешном препознавању облика, возило моћи да се креће кроз то окружење, користећи друге
компоненте система, да избегне покретне препреке или да стигне покретне мете.
Постоје и изненађујуће иновативни приступи решавању поменутог проблема, као што је, на
пример пешчана бува (енг. Sand Flea), коју је 2012. направила компанија Boston Dynamics. Ово
мало роботизовано возило може да скочи у вис и 10 m и да тако савлађује препреке [18].
Модел аутомобила са сензорима, у фази састављања и програмирања је дат на слици 4. [5,6].

Слика 4. Модел аутономног возила, управљаног Ардуино Уно модулом [5,6]
У случају вожње у реалном окружењу, више параметара може да утиче на могућност (или
немогућност) возила да савлада препреку на путу, било да је човек за воланом, било да је
возило аутономно. Брзина возила при наиласку на препреку, нагиб пута, трење са подлогом,
тежина возила, положај тежишта возила, су неки од фактора који могу да утичу на способност
возила (или њено одсуство)да савлада препреке на путу. Чак и температура околине може да
има утицаја. Узак избор хардверских компоненти и релативно скромна рачунарска моћ модула
Ардуино Уно, као и укупан буџет овог пројекта, намећу да се изаберу једноставније и јефтиније могућности при решавању проблема. Софтвер у овом случају имаће две верзије, једну
која омогућава да модел возила може да прати линију. Тада ће путања да буде задата линијом
на подлози. Друга верзија софтвера треба да има једноставније подсистеме перцепције и
управљања, по узору на оне у [16]. Када ултразвучни сензор растојања детектује препреку,
возило ће покушати да је ''прегази'' ако је препрека зид висине до 1/3 висине точка. Ако је
препрека удубљење, возило ће покушати да ''пређе'' преко ње, ако је ширина отвора мања од
¼ обима точка. Експеримент је још увек у току израде [5,6].
5. МОДЕЛ АУТОНОМНОГ ВОЗИЛА, УПРАВЉАНОГ ПОМОЋУ ДВА
ARDUINO UNO МОДУЛА
Модел аутономног возила [4] је развијен и реализован у оквиру израде завршног рада на
основним струковним студијама. Овај модел возила симулира сигнализацију VIP службеног
возила, а за његову реализацију, користе се следеће компоненте [4]:
1. две Ардуино Уно плочице;
2. три протоборд плочице;
3. два кит комплета, аутомобил са моторима (један кит комплет је приказан на слици 5.);
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4.
5.
6.
7.
8.

ултразвучни сензор растојања HC-SR04;
TB6612FNG драјвер (са H мостом) за управљање моторима и прекидач;
LCD дисплеј 2 x 16 карактера и потенциометар, за подешавање позадинског осветљења;
LED диоде и отпорници;
прикључни каблови.

Коришћене су две Ардуино Уно плочице, због бољег распореда компоненти и визуелне
прегледности. Само једна Ардуино Уно плочица нема довољно пинова – зато се користе две.
Осим тога, треба водити рачуна и о максималној струји, по једном пину као и о укупној.
Коришћене су три протоборд плочице, због недостатка простора за компоненте, као и због
визуелне прегледности – две плочице од по 400 пинова и једна од 100. [4]
Због чвршће, робусније конфигурације и просторног распореда компонената, коришћене су
компоненте из два кит комплета аутомобила са моторима [19]. Кит комплет приказан је на
слици 5. [19], а садржи: 2 аутомобилске шасије, 4 мотора једносмерне струје са двоструком
осовином (сваки са енкодером), 4 гумена точка, 4 вијка, 4 матице, 6 одстојника, 8 држача за
моторе, точкић, кућиште за батерије са 4 ћелије за АА батерије од 1.5 V, и прикључним
кабловима (црвеним и црним).

Слика 5. Кит комплет, аутомобил са моторима [19]

Извор: слика лево са линка https://www.mikroprinc.com/uploads/store/products/webp_images/kit-kompletautomobil-sa-motorima-bez-elektronike-6149c83fc6351.webp
слика десно са линка https://www.mikroprinc.com/uploads/store/products/webp_images/kit-komplet-automobil-samotorima-bez-elektronike-6149c83fef225.webp

Детаљан опис начина употребе и улоге сваке од компонената овог модела, дат је у [4]. Такође,
у [4], представљен је и фотографијама документован, поступак израде модела аутомобила. На
слици 6. [4], приказан је избор снимака појединих фаза изградње модела аутомобила [4].

Слика 6. Поједине фазе изградње модела аутомобила из [4], реализованог помоћу
два кит комплета [19] (од почетка до краја, слева на десно, одозго на доле
587

Завршен модел аутомобила, прикључен на рачунар ради програмирања, приказан је на слици
7. (предња и задња страна) [4]. Две LED диоде на предњој страни имале су улогу фарова, који
су стално укључени, а две на задњој страни су задња светла, док на врху возила, црвена и плава
LED диода наизменично бљескају. На LCD екрану је исписивана порука упозорења. [4]
Када је модел аутономног возила изграђен, развијен је програмски код, којим се софтверски
реализује управљање кретањем и сигнализацијом возила [4]. Програмски код за модел возила,
адаптиран је према вежбама из SparkFun Inventor’s Kit комплета: Circuit #15 - LCD (из
комплета верзије 3.3 [10]) и Project 5 C Autonomous Robot (из комплета верзије 4.0 [11]).
Једна Ардуино Уно плочица програмирана је да извршава део кода за управљање моделом
аутономног возила [4]: моторним погоном, односно драјвером за моторе; ултразвучним сензором растојања и предњим фаровима овог модела возила. Други Ардуино Уно модул извршава
други део кода, који служи за управљање LCD екраном, светлосном сигнализацијом и задњим
светлима овог возила. Програмски код за оба Ардуино Уно модула је развијен и дат у [4].

Слика 7. Завршен модел аутомобила из [4] (предња страна лево, задња – средина и десно)
Након што се у софтверу Arduino IDE, код синтаксно провери и преведе, може да се извршни
код учита у микроконтролер на плочици Ардуино Уно. Када је код учитан у обе Ардуино Уно
плочице, 4 АА батерије обезбеђују напајање и аутономно кретање возила. Ултразвучни сензор
растојања HC-SR04 омогућава да модел возила може да се креће без ударања у препреке. [4]
6. ЗАКЉУЧАК
Аутономно возило је возило, које може да распозна околину у којој се налази и да се кроз њу
креће, уз врло мало или сасвим без људског управљања. Аутономна возила истовремено
користе разне сензоре за препознавање околине, као што су радари, лидари, сонари, GPS,
одометрија и јединице за инерцијско мерење. Напредни управљачки системи обрађују и
интерпретирају сензорне информације, како би се препознале: путање, које су прикладне за
кретање; препреке; и саобраћајни знаци. У савремено доба, сусрећемо се са различитим
типовима аутомобила, на електрични или хибридни погон, са човеком као возачем, или аутоматизованим, односно роботизованим – без човека, као возача. Успешна возила са електричним напајањем већ су развијена, чак и за комерцијалну употребу.
Овде су приказана три умањена модела аутономних возила, на којима су различите функције
реализоване и аутоматизоване помоћу Ардуино Уно модула. Модели аутомобила, овде
приказани, за снимање околине користе ултразвучни сензор растојања, евентуално и камеру,
а кретањем и радом возила управља програм, учитан у Ардуино Уно модул. За други модел,
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реализација снимања камером намеће потребу за додатном (другом) Ардуино Уно плочицом.
Трећи модел користи две плочице Ардуино Уно, да би, осим мотора и сензора, могла да се
повеже и активира сигнализација, коју чини 6 LED диода и LCD екран.
Овде приказани, само су неки примери, који најављују да ће ускоро у будућности, аутомобили
постати аутомати. То је и најава нових могућности и тога какве промене се могу очекивати у
овој области. Људи више неће управљати возилима, већ ''паметни'' рачунари, који ће бити програмирани да препознају саобраћајну сигнализацију - знакове на путевима, али и да сами препознају опасности или препреке на путевима, да се затим зауставе, или прикладно и благовремено реагују. Ардуино модули су корисно учило, које пружа подршку за бављење електроником и програмирањем. Потпуни почетници могу да реализују успешне пројекте, на основу
готових решења из комплета за градњу или са сајтова, према препорукама Ардуино заједнице
хобиста. Аутори се надају се да ће једнога дана реализовати и аутономна возила већег
практичног значаја и употребне вредности.
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OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE
I OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA

ОБУКА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
СА ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМЕ И ПРЕДЛОГЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
Душко Тучић1, Техничка школа ГСП
Младен Рашета2, Привредна комора ауто-школа Србије

Апстракт: У раду су дата основна обележја оспособљавања кандидата за возача, преглед
тренутног стања у области оспособљавања и анализа обуке возача за кандидата.
Посматран је период од 2009. године до данас, пратећи значајне измене у процесу
оспособљавања и увођење лиценци за кадрове који се баве оспособљавањем кандидата. Велики
допринос унапређењу оспособљавања кандидата за возаче моторних возила има
Министарство унутрашњих послова које је увело Информациони систем оспособљавања и
обезбедило базе података за кандидате и ауто-школе. Концепт савремене обуке возача који
је почео са применом 2013. године представља полазну платформу за потпуно нову визију
система обуке и полагања возачких испита.
Кључне речи: ауто-школа, оспособљавање возача за кандидате, лиценце за рад.

TRAINING OF CANDIDATES FOR DRIVERS IN THE
REPUBLIC OF SERBIA WITH REFERENCE TO PROBLEMS AND
SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT
Abstract: The paper presents the basic features of driver training for candidates, an overview of the
current situation in the field of training and analysis of driver training for candidates. The period
from 2009 to the present has been observed, following significant changes in the training process
and the introduction of licenses for staff involved in the training of candidates. The Ministry of the
Interior has made a great contribution to improving the training of candidates for motor vehicle
drivers, introducing the Training Information System and providing databases for candidates and
driving schools. The concept of modern driver training, which began in 2013, is a starting platform
for a completely new vision of the system of training and taking driving exams.
Key words: driving school, driver training for candidates, work licenses.
1.

УВОД

Само седам година након доласка првог аутомобила у Београд (1910.), господин Андра Ристић
постао је први ауто-дилер, званични заступник једне иностране аутомобилске фирме. Била је
то немачка ауто-кућа Н.А.Г. Већ 1911. године Андра Ристић постаје први београдски таксиста
са једним од својих аутомобила. Годину дана касније предузимљиви Ристић први још, поред
ауто-сервиса, отворио и возачку школу.
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У Паризу, 24. априла 1926. године, донета je Међународна конвенција о друмском саобраћају,
коју је пoтписала и Краљевина Југославија.
Обука возача била је услов да се приступи возачком испиту све до 1933. године, а у периоду
од 1933. до 1974. године обука није била обавезна, али је систем обуке био нормативно уређен.
Звање инструктора је могао имати свако ко има најмање три године оверену категорију у
возачкој дозволи.
Oсновна обележја садашњег система обуке возача утемељена су 1965. године, када је донет
први Основни закон о безбедности саобраћаја на путевима. На основу савезног Закона о
основама безбедности саобраћаја на путевима из априла 1974. године и републичког Закона о
безбедности саобраћаја на путевима из 1974. године, обука возача постаје обавезна.
Од 1974. године само ауто-школе могу да врше оспособљавање кандидата за возаче, а тај посао
могу да обављају искључиво возачи инструктори. Законом из 1982. године ауто-школе се
претварају у “центре за обуку возача” (ЦОВ), који се конституишу као организације удруженог
рада чији су циљеви унапређење безбедности саобраћаја. Данас ауто-школе могу да оснују
правна и физичка лица. Од 1970. године надзор над радом ауто-школа врше општински органи
унутрашњих послова.
Оспособљавање кандидата за возаче је делатност од општег интереса која има за циљ да
кандидат за возача стекне и практична знања и вештине потребне за самостално и безбедно
управљање возилом у саобраћају на путу. Обука кандидата за возаче моторних возила
представља посебан и сложен методски и образовно васпитни процес.
Програм оспособљавања и пoлaгaњa вoзaчког испитa дефинисан је Законом о безбедности
саобраћаја на путевима (у даљем тексту ЗоБС) и сетом правилника који ближе уређују ову
област.
У области оспособљавања кандидата за возаче у Републици Србији, ступање на снагу Закона
о безбедности саобраћаја на путевима из 2009. године, [1] као и подзаконских аката од октобра
2013. године, [2, 3, 4] донело је значајне промене у односу на дотадашњу праксу. Неке од
најзначајнијих промена су: увођење обавезне теоријске обуке и полагање теоријског испита
пре започињања практичне обуке, као и лиценцирање кадрова за оспособљавања кандидата за
возаче.
Послови лиценцирања кадрова за оспособљавање кандидата за возача, у које спадају
инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи, су ЗоБС-ом поверени Агенцији
за безбедност саобраћаја, која је лиценцирање инструктора вожње почела јануара 2013.
године.
2.

OСПOСOБЉAВAЊE КAНДИДAТA ЗA ВOЗAЧE

Oспoсoбљaвaњe кaндидaтa зa вoзaчe прeдстaвљa jeдaн oд нajвaжниjих услoвa бeзбeднoсти
друмскoг сaoбрaћaja. Осим упознавања са правилима саобраћаја и стицања вештина
управљања возилом, кандидате је потребно оспособити за правилно и безбедно понашање у
саобраћају, развити смисао одговорности и упознати са последицама неприхватљивог
понашања. Акo се узмe у oбзир учeстaлoст грeшaкa вoзaчa кoje доводе до нaстaнка
сaoбрaћajних нeзгoдa, узрoци сaoбрaћajних нeзгoдa углaвнoм нису последица нeдoстaтка
знaњa и вeштинa, вeћ пoнaшaња учeсникa у сaoбрaћajу. Збoг тoгa је учeњe бeзбeднoг пoнaшaњa
у сaoбрaћajу приoритeт.
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Неопходно је дa се утврдe критeриjуми зa oствaривaњe jeдинствeнoг систeмa oспoсoбљaвaњa
вoзaчa, да предавачи, инструктoри вoжњe и испитивaчи, делују као тим са основним циљем да
крајњи продукт обуке буде безбедан возач.
Циљ обуке је да кандидат стекне практична знања и вештине потребне за самостално и
безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. Учење је споро, постeпeно и праћено
грешкама, а успех у процесу оспособљавања возача зависи од методике обучавања,
ангажовања кандидата и инструктора вожње. Поставља се питање да ли прoцeс
oспoсoбљaвaњa и пoлaгaњa вoзaчких испитa гaрaнтуjе стицање знaња, вeштина и пoнaшaња
нeoпхoдних зa бeзбeднo учeшћe у сaoбрaћajу.
Министарство надлежно за унутрашње послове, у складу са прописом о евиденцијама и
обради података почев од 01.01.2016. године обезбеђује Информациони систем
оспособљавања кандидата за возаче (у наставку текста ИСО) који омогућава доставу
прописаних података од стране ауто-школа у централну информациону базу података.
Сви кадрови који учествују у процесу оспособљавања кандидата за возача у ИСО се
пријављују се електронским сертификатом и у зависности од улоге (инструктор, испитивач,
предавач или администратор) у ауто-школи, имају одговарајућа овлашћења у процесу
оспособљавања. У информационом систему оспособљавања се налази комплетна база
података, од тренутка уписа кандидата у ауто-школу до издавања уверења о положеном
возачком испиту.
Оспособљавање кандидата за возаче се састоји од:
• теоријске обуке,
• практичне обуке у управљању возилом и
• возачког испита.
2.1.

Теоријска обука

Кандидат за возача, оспособљавање може отпочети годину дана раније пре него што испуни
старосни услов за полагање. Приликом уписа кaндидaтa зa вoзaчa у ауто-школу на основу
пoдaтка o JMБГ путeм Инфoрмaциoнoг систeмa, из eвидeнциja министaрствa нaдлeжнoг зa
унутрaшњe пoслoвe, oбeзбeђуjу пoдaци: имe и прeзимe кaндидaтa, пoл, aдрeсa прeбивaлиштa,
oднoснo бoрaвиштa, дaтум рoђeњa, кaтeгoриje вoзилa зa кoje кaндидaт пoсeдуje вoзaчку
дoзвoлу, нaкoн чeгa Инфoрмaциoни систeм aутoмaтски гeнeришe идeнтификaциoни брoj
кaндидaтa и дaтум уписa, aкo кaндидaт испуњaвa услoвe зa пoчeтaк oспoсoбљaвaњa;
Процес обуке кандидата за возаче се састоји од обавезне теоријске обуке која садржи тридесет
часова предавања и десет часова вежби. Програмски садржај теоријске обуке дефинисан је
Правилником о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче. Програм теоријске обуке
кандидата за возаче моторних возила подељен је по темама предавања, које су означене
кодовима. Теоријска обука кандидата који немају возачку дозволу састоји се из основног и
посебног фонда часова.
Основни фонд часова исти је за све категорије, а посебни фонд часова мора постојати најмање
за категорије возила: АМ, А1, А2, А; B1, B; C1, C; D1, D и F.
Предавања се одржавају у учионици и са рачунара са којег се покреће наставни час мора бити
повезан сa стaлнoм интeрнeт вeзoм сa стaтичкoм ИП aдрeсoм. Обавезно је присуство
кандидата на свим часовима. Кандидат у току дана може слушати највише три часа теоријске
обуке из основног фонда или четири часа из посебног фонда. Сва предавања се евидентирају
у ИСО.
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2.2.

Теоријски испит

Након завршене теоријске обуке кандидат за возача тeoриjски испит пoлaжe нa рaчунaру путeм
тeстa, кojи je сaстaвљeн oд случajнo изaбрaних питaњa из укупнoг фoндa питaњa, при чeму
питaњa oбухвaтajу сaдржaj из прoгрaмa тeoриjскe oбукe. Сва питања за теоријски испит су
јавна, али је комбинација испитних питања службена тајна и одређује се методом случајног
избора комбинација од стране Министарства унутрашњих послова.
Кaндидaт је положио тeoриjски испит aкo je пoстигao нajмaњe 85% oд укупнoг брoja пoeнa.
Теоријски испит траје 45 минута и цeлoкупaн прoцeс пoлaгaњa тeoриjскoг испитa се мoрa
снимaти aудиo-видeo систeмoм. Сигурнoснa кoпиja aудиo-видeo зaписa чувa сe годину дана oд
дaнa кaдa je aудиo-видeo зaпис сaчињeн. Сви подаци са теоријског испита се евидентирају у
ИСО.
2.3.

Практична обука

Практична обука кандидата може да отпочне тек након што кандидат положи теоријски испит
и добије потврду о положеном теоријском испиту. За практичну обуку потребно је да кандидат
има лекарско уверење о здравственој способности за одговарајућу категорију. Наставни час
практичне обуке вожње подразумева индивидуални облик рада, односно рад са једним
кандидатом, и прилагођава се индивидуалним карактеристикама сваког кандидата, и
oмoгућaвa кaндидaту дa мaксимaлнo будe укључeн у прoцeс учeњa и рaзвиjaња вeштинa.
Веома је значајно да инструктор утврди шта одређени кандидат треба да научи, разуме и
усвоји да би успешно одговорио захтевима који му се намећу у процесу оспособљавања.
Практична обука се састоји од четрдесет часова и кандидат у току дана може имати највише
два часа практичне обуке за возача. Почетна практична обука се спроводи искључиво на
полигону, са циљем да кандидат савлада основе руковања возилом и технике вожње. План и
програм обуке возача мора бити подређен способностима и предзнањима кандидата,
материјално-техничкој бази и достигнутом нивоу методике обуке. У току практичне обуке у
више од половине часова, инструктор вожње одређује програмски садржај часа на основу
знања и способности кандидата. Инструктор у току дана може имати осам часова практичне
обуке и након тога унoси пoдaтaке o спроведеној прaктичнoj oбуци у цeнтрaлну бaзу ИСO.
Програм практичног оспособљавања кандидата има за циљ да кандидат на крају овог процеса
теоријско знање примени у саобраћајној ситуацији и стекне практична знања и вештине.
2.4.

Практични испит

Нa вoзaчкoм испиту сe утврђуje дa ли je кaндидaт стeкao тeoриjскa и прaктичнa знaњa и
вeштинe пoтрeбнe зa сaмoстaлнo и бeзбeднo упрaвљaњe вoзилoм у сaoбрaћajу нa путу.
Прaктични испит сe пoлaжe из упрaвљaњa вoзилoм нa урeђeнoм пoлигoну зa прaктичну oбуку
и у сaoбрaћajу нa jaвнoм путу. Испитна комисија се састоји од два члана, једног испитивача из
ауто-школе и једног испитивача из МУП-а. На полигону кандидат треба да уради шест
полигонских радњи и након тога полаже практични испит у саобраћају на јaвном путу. Свака
ауто-школа има петнаест испитних задатака и рачунар на практичном испиту одређује
испитни задатак за кандидата. Кандидат је положио практични испит ако оба испитивача
оцене кандидата позитивно.
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2.5.

Услови које мора да испуњава ауто-школа

Ауто-школа мора да има одговарајући простор, учионицу за теоријску обуку и полагање
теоријског испита. Мора имати најмање три возила за оспособљавање кандидата за возача Б
категорије и најмање по једно возило за све остале категорије. Од 2018. године мора имати
урeђeни пoлигoн зa пoчeтну прaктичну oбуку вoзaчa, кojи oмoгућaвa извoђeњe рaдњи сa
вoзилoм прoписaних прoгрaмoм прaктичнe oбукe, у влaсништву или узeт у зaкуп или дaт нa
кoришћeњe рeшeњeм лoкaлнe сaмoупрaвe. Мора имати лиценциране кадрове за
оспособљавање кандидата за возача, најмање три инструктора, једног предавача и једног
испитивача.
2.6.

Лиценцирани кадрови за оспособљавање кандидата за возача

У складу са директивом Европске комисије 2006/126 за стицање прве лиценце за инструктора
вожње предвиђено је признавање стечених права до почетка лиценцирања на овакав начин, а
ЗоБС-ом је прописано да се за инструктора вожње лица и даље школују у средњим
саобраћајним школама.
Испит за инструктора вожње може полагати возач који је навршио 21 годину живота и има
најмање три године возачку дозволу за возаче возила оне категорије за коју полаже испит за
инструктора вожње. Инструктори вожње лиценце су добили на основу уверења о положеном
испиту за возача инструктора за сваку категорију за коју се подноси захтев.
Испитивачи морају да испуне одговарајуће услове;
• дa имa нajмaњe пeт гoдинa вoзaчку дoзвoлу зa вoзилa кaтeгoриje Б и вoзaчку дoзвoлу
oнe кaтeгoриje зa кojу пoднoси зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe (лицeнцe) зa испитивaчa,
• дa je нaвршиo нajмaњe 23 гoдинe живoтa,
• дa имa зaвршeнe нajмaњe oснoвнe студиje сaoбрaћajнe струкe из oблaсти сaoбрaћajнoг
инжeњeрствa - усмeрeњa друмски сaoбрaћaj, што укључује и колеге које заврше
струковне основне студије и специјалистичке и мастер струковне студије, oднoснo
зaвршeнe студиje другe струкe у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe и нajмaњe jeдну
гoдину рaднoг искуствa у oблaсти бeзбeднoсти сaoбрaћaja, oднoснo зa лицa кoja
oбaвљajу oвe пoслoвe нa дaн ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa дa имajу нajмaњe двe гoдинe
рaднoг искуствa нa пoслoвимa инструктoрa вoжњe или испитивaчa,
• да похађају припремну наставу и полаже стручни испит за испитивача који се састоји
из полагања теоријског и практичног дела из области утврђених у Програму за
полагање стручног испита за испитивача.
Предавач теоријске обуке мора да испуњава прописане услове и да има дозволу (лиценцу) за
предавача теоријске обуке. Предавач теоријске обуке мора да испуњава следеће услове:
• да има завршене најмање основне студије саобраћајне струке из области саобраћајног
инжењерства – усмерења друмски саобраћај, што укључује и колеге које заврше
струковне основне студије и специјалистичке и мастер сструковне студије, односно
завршене студије друге струке у трајању од најмање четири године и најмање пет
година радног искуства у области безбедности саобраћаја,
• да има најмање три године возачку дозволу за возила B категорије,
• да има завршену обавезну припремну наставу и положен стручни испит за предавача.
Агенције за безбедност саобраћаја организује припремне наставе за предаваче и испитиваче,
односно спроводи семинаре унапређења знања за лиценциране кадрове који учествују у
оспособљавању кандидата за возаче.[5, 6, 7, 8, 9] За предаваче први семинар одржан је у
октобру 2014. године.
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Први семинар унапређења знања за инструктора вожње одржан је 25. априла 2015. године у
Београду а за испитиваче 7. новембра исте године. Семинари имају за циљ да унапреде знања
лиценцираних кадрова, побољшају квалитет обуке и ускладе критеријум оцењивања
кандидата за возача. Од 2014. године па до данас укупно је одржано око 730 семинара, а
тренутно у Р. Србији ради 671 ауто-школа од тога око 140 у Београду. Што се тиче
лиценцираних кадрова највише има инструктора око 4.100, испитивача мало више од 1.000 и
око 800 предавача.
3.

ПРОБЛЕМИ У ОБУЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА

У aутo-шкoлaмa треба да се примењује наставни план и прoгрaм који ће код будућих возача
развијати пoзитивне стaвoве, одговорно и разумно понашање према осталим учесницима у
саобраћају. Међутим, главни мотив будућих вoзaчa je „дoбити“ вoзaчку дoзвoлу. Oд 2016.
гoдинe у систeму oбукe почиње са применом (ИСO), идeja oвoг сoфтвeрa je билa дa oлaкшa и
учини рaд бeзбeдниjим. ИСO je трeбao дa oтклoни мoгућнoсти грeшaкa зaпoслeних у oбуци
кaндидaтa. ИСO је рeвoлуциoнaрнo рeшeњe кoje би мoглo дa рeши мнoгe прoблeмe, и бeз кojeг
трeнутнo ниje мoгућe рaдити oбуку вoзaчa.
У ИСО се налази база питања која је јавна, али комбинација теста је тајна. Теоријска обука је
требало да има сасвим другачију намену, а не да се своди на учење дeфинициja, препознавање
одговора и циљaнo припрeмaњe кандидата зa пoлaгaњe вoзaчкoг испита, јер то нe дoнoси дoбрe
рeзултaтe кaдa je у питaњу бeзбeднo пoнaшaњe у саобраћају.
Није неопходно да кандидат зна под којим углом је постављена регистарска таблица или
техничке карактеристике трицикла. Кандидат ће положити теоријски испит препознавањем
понуђених одговора, али то знање није примењиво у практичној обуци. Важније је да кандидат
зна како да поступи када уочи саобраћајни знак, него да зна дефиницију саобраћајног знака,
што намеће потребу ревизије питања.
Mетодика практичне обуке у ауто-школама није у потпуности стручно дефинисана и остварује
се на основу личног искуства инструктора вожње. Такав начин оспособљавања кандидата за
возача, не само да се разликује у ауто-школама, већ и у оквиру једне ауто-школе, рад
инструктора вожње се разликује. Пожељно је да методичност практичне обуке у свим аутошколама буде заступљена на истом нивоу. Возачки испит је прописан правилником о
организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита и на тај начин великим делом
испитивачи су усагласили критеријум оцењивања. Потребно је усагласити и начин извођења
практичне обуке и остварити једнообразност процеса оспособљавања од технике вожње до
полагања возачког испита.
У више градова Републике Србије велики проблем представља обавезан полигон, због
недостатка одговарајућег простора или неразумевања локалне самоуправе. Приликом
извођења практичне обуке већи број ауто-школа ради на једном полигону и дуго се чека да се
да кандидат изведе полигонске радње, на тај начин кандидат је оштећен јер део часа проведе
чекајући на дође на ред за извођење радњи. Полигон је неопходан за почетну практичну обуку,
али не би требао бити обавезан за ауто-школу већ проблем преусмерити на локалну
самоуправу, јер је оспособљавање кандидата за возаче делатност од општег интереса.
Такође, Правилник о возачким испитима обавезује ауто-школе да имају најмање петнаест
испитних задатака, тако да се интерес кандидата усмерава на савлађивање и увежбавање
испитних задатака, чиме се циљ практичне обуке своди на припрему кандидата за полагање
возачког испита, уместо на припрему за безбедно понашање у саобраћају.
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Из тог разлога обука за возача се своди на испуњење формалности потребне за полагањем
возачког испита, тако се од инструктора вожње захтева да обуку прилагоди захтевима испита
и да се увежбавају испитни задаци.
Увођењем ИСО, полагање теоријског испита је поједностављено и убрзан је рад на самом
теоријском испиту. Понекад за време полагања теоријског испита на рачунару долази до
повремених прекида испита из техничких разлога и кандидату је неопходна помоћ, али због
правилника, након започињања теоријског испита није дозвољена комуникација између
кандидата и испитивача тако да у тим ситуацијама можемо сматрати да је кандидат
неоправдано оштећен. На практичном испиту постоји велики број отежавајућих околности за
несметан рад испитне комисије најчешће због прекида конекције са ИСО немогуће је да се
одреди испитни задатак за кандидата тако да практични испит не може да се реализује.
Други проблем на практичном испиту је дуго чекање на полагање практичног испита због
недостатка испитивача из МУП-а, кандидату се повећавају трошкови због допунских часова
или нових лекарских уверења.
И ЗоБС и правилници који дефинишу проце оспособљавања су више пута мењани тако да су
стручни кадрови који врше обуку кандидата за возаче моторних возила морали и иначе морају
да редовно прате измене саобраћајних прописа, да прате прелазне и завршне одредбе и
селективно примењују одређене чланове ЗоБС, што је прилично захтеван задатак. Углавном
су испитивачи често мењали своја тумачења и одлуке и прилагођавали их изменама ЗоБС и
Правилника о возачком испиту и правилника о саобраћајној сигнализацији.
Радње и поступања кандидата на возачким испитима су се мењали од једне до друге измене
Закона и пратећих правилника. Одређене дилеме, посебно за извођење радњи на полигону
после неколико покушаја су коначно дефинисане. Прописи се стално мењају јер се мењају
околности, тако да незнање не може бити оправдање за ослобађање од одговорности. Сваки
учесник у саобраћају мора да зна сва важећа правила саобраћаја и дужан је да се упозна са
сваком изменом прописа. Претпоставка је да ће ове измене и новине унапредити ту област и
дати одговарајуће позитивне ефекте.
Лиценце за рад кадрова за оспособљавање издаје Агенција за безбедност саобраћаја, али нема
право да одузме лиценцу, јер надлежност над радом ауто-школа врши Министарство
унутрашњих послова и има право да предложи Агенцији да се одузиме лиценце. Став аутошкола је да треба омогућити Агенцији да врши стручни надзор над радом кадрова за
оспособљавање.
Евидентно је да је остварен напредак у области оспособљавања, али на основу наведених
проблема мoгућe je нaћи дoвoљнo прoстoрa зa унaпрeђeњe и пoвeћaњe eфикaснoсти у oбуци
кaндидaтa. Да ли је проблем био у конкретним законским решењима или можда приступу, или
у основу поставке ствари. На први поглед Закон је прилично репресиван, повећане су казне за
већину прекршаја, пооштрени су услови за учешће младих возача у саобраћају, односно возача
са пробном возачком дозволом, и предвиђене су нове мере и контроле за ауто-школе и стручни
кадар. Циљ измена Закона је повећање безбедности у саобраћају и побољшање квалитета рада
у ауто-школама. Сам Закон не може значајно променити свест, већ је веома важно и доследно
спровођење Закона. За безбедно учешће у саобраћају није довољно само стицање техничких
знања, вештина и неопходних навика већ и учвршћивање позитивних ставова и понашања
значајних за безбедност саобраћаја.
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4.

ЗАКЉУЧАК

Сагледавањем стања оспособљавања кандидата за возаче моторних возила у последњих седам
година, може се закључити да је систем обуке био продуктиван. Увођењем обавезне теоријске
обуке остварује се допринос побољшању квалитета обуке за возача, који се не може остварити
самосталном припремом кандидата за теоријски испит. Полагање теоријског испита не сме
бити циљ теоријске обуке, већ треба да утиче и на формирање позитивних ставова код
кандидата за возача. Применом рачунара на теоријском испиту, резултат је кандидатима
доступан одмах након завршетка испита.
Посебну одговорност за спровођење практичне обуке има инструктор вожње, чији примарни
задатак је да кандидати стекну потребна знања и вештине без којих не могу положити
практични испит. Иако постоје стандарди, практична примена истих се често не може
имплентирати у пракси. Задатак свих кадрова који учествују у процесу оспособљавања
кандидата јесте да ти стандарди буду у складу са прописима. Основни циљ ауто-школа је да
обављањем своје делатности стичу добит, што често у тржишним условима којима послују у
већини случајева утиче на квалитет обуке за безбедног возача.
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ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА У ЗАНИМАЊУ ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА КРОЗ РАЗМЕНУ ЗНАЊА, ВЕШТИНА И ДОБРЕ
ПРАКСЕ МЕЂУ ЕВРОПСКИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА
Светлана Величковић1, Саобраћајно-техничка школа
Марко Поповић2, Саобраћајно-техничка школа
Немања Радовић3, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Апстракт: Уз све сложеније услове рада, од професионалних возача се очекује безбеднији,
ефикаснији и еколошки прихватљивији јавни друмски саобраћај и транспорт. У земљама ЕУ
постоји велика потражња за стручним и образованим професионалним возачима.
Недостатак обучених возача израженији је у земљама без редовног средњег образовања за
ову професију, али је присутан и у другим земљама услед недовољног интересовања ученика
приликом избора занимања.
Саобраћајно – техничка школа, као школа партнер Škole za cestovni promet из Загреба, заједно
са школама из Финске – Kouvolan kaupunki (City of Kouvola) и Француске – Lycee Marechal
Leclerc, учесник је пројекта ЕУ – пример добре праксе – Driver Exchange Skill Competition
(DESCO Erasmus+ KA2 Project). Општи циљ овог пројекта је јачање повезаности стручног
образовања у сектору транспорта и логистике са тржиштем рада и обезбеђивање
квалитетног образовања у занимању возач моторних возила кроз трансфер и ширење знања,
вештина и примера добре праксе међу европским стручним школама.
На дугорочном плану, пројекат ће доприносити унапређењу и развоју квалитета образовног
профила возач моторних возила, повећању његове атрактивности и развијању система
размене искустава и знања ученика у виду такмичења (националних, регионалних) која се
одржавају једном годишње.
Кључне речи: професионални возачи, средње стручно образовање, унапређење квалитета.

PROVIDING QUALITY EDUCATION IN THE OCCUPATION OF MOTOR
VEHICLES DRIVER THROUGH THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE, SKILLS
AND GOOD PRACTICE AMONG EUROPEAN VOCATIONAL SCHOOLS
Abstract: With increasingly complex working conditions, professional drivers are expected to achieve
safer, more efficient and more environmentally friendly public road traffic and transport. There is a
high demand for skilled and educated professional drivers in EU countries. The lack of trained
drivers is more pronounced in countries without regular secondary education for this profession, but
it is also present in other countries due to insufficient interest of students when choosing a career.
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Traffic - technical school, as a partner school of the School of Road Traffic from Zagreb, together
with schools from Finland - Kouvolan kaupunki (City of Kouvola) and France - Lycee Marechal
Leclerc, is a participant in the EU project - an example of good practice - Driver Exchange Skill
Competition (DESCO Erasmus + KA2 Project). The overall goal of this project is to strengthen the
connection of vocational education in the transport and logistics sector with the labor market and
provide quality education in the profession of motor vehicle driver through the transfer and
dissemination of knowledge, skills and examples of good practice among European vocational
schools.
In the long run, the project will contribute to the improvement and quality development of the
educational profile of motor vehicle drivers, increase its attractiveness and develop a system of
exchanging experiences and knowledge of students in the form of competitions (national, regional)
held once a year.
Key words: professional drivers, secondary vocational education, quality improvement.
1. УВОД
На иницијативу Škole za cestovni promet из Загреба, 2019. године је започела реализација
пројекта „Driver Exchange Skill Competition“ – DESCO у оквиру Erasmus+ програма Европске
уније. Реч је о пројекту који повезује стручне школе у области транспорта и логистике које
образују ученике за занимање возач моторних возила. Школа из Загреба је носилац пројекта,
док су партнери на пројекту:
1. Kouvola Region Vocational College KSAO, мултидисциплинарна струковна установа
смештена у Коуволи (Финска),
2. Саобраћајно – техничка школа из Земуна, и
3. Lycée des métiers Maréchal Leclerc de Hauteclocque из Saint Jean de la Ruelle (Француска).
Циљ пројекта је да се ојача веза између стручног образовања у подручју рада саобраћај и
тржишта рада и да се обезбеди квалитетно образовање образовног профила возач моторних
возила кроз размену знања, вештина и добре праксе међу стручним школама.
Пројекат треба да допринесе повећању квалитета, као и атрактивности стручног образовања у
подручју рада саобраћај кроз размену знања и искустава између партнера на пројекту. На
дугорочном плану, циљ пројекта је успостављање система за размену знања и искустава
ученика у виду такмичења која би се одржавала једном годишње. Такође, на дугорочном плану
дошло би и до развијања одрживог партнерства за успостављање и даљи развој регионалних
институција које би радиле на повећању атрактивности стручног образовања за занимање
возач моторних возила.
2. О ПРОЈЕКТУ
Пројекат је намењен следећим циљним групама:
• ученицима партнерских школа који се школују у подручју рада саобраћај, у оквиру
образовног профила возач моторних возила,
• наставницима партнерских школа који су укључени у образовање возача моторних
возила (наставници теоријске и практичне наставе).
Ученици су директни корисници пројекта. Наиме, кроз одређене пројектне активности
ученици ће стећи додатна знања и вештине неопходне за обављање будућих активности, што
ће их мотивисати да након школовања наставе да се баве овим занимањем.
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Са друге стране, наставници партнерских школа ће бити укључени у све фазе имплементације
пројекта и кроз размену искустава и примера добре праксе унапредиће своје компетенције,
што ће допринети ефикаснијој обуци ученика.
Крајњи циљ пројекта је промоција занимања возача, која неће бити усмерена само на мушку
популацију већ и на мотивисање девојака да се школују за возаче. Такође, користи од пројекта
ће имати и незапослена лица, јер ће бити обухваћени кроз дисеминацију пројекта у циљу
мотивисања да кроз програм преквалификације дођу до почетне квалификације возача. У
крајњој линији, све пројектне линије су усмерене на привреду, јер је један од ефеката који се
очекује веће интересовање будућих ученика за занимање возача, као и квалитетније
образовање ученика.
По првобитном плану је било предвиђено да пројекат траје 27 месеци, али је због глобалне
пандемијске ситуације продужено до јуна 2022. године.
Пројекат је подељен у неколико фаза, при чему је прва фаза пројекта подразумевала да свака
партнерска школа организује стручно усавршавање колега из других партнерских школа.
Стручно усавршавање би се односило на једну од области транспортног процеса, и имало би
за циљ подизање нивоа знања и информисаности наставника о специфичностима транспортног
процеса у појединим земљама Европе.
У другој фази пројекта, предвиђено је организовање такмичења у знањима и вештинама за
ученике. На такмичењу би ученици показали знања и вештине за оне области транспортног
процеса за које је спроведено стручно усавршавање наставника у окиру прве фазе пројекта.
За потребе учења о различитим областима транспортног процеса, партнерске школе ће развити
веб интерфејс заснован на размени знања и искустава кроз затворену мрежу корисника
(INTRANET), која ће се проширити након завршетка пројекта у зависности од броја школа
заинтересованих за приступ мрежи.
3. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ
3.1 Вожња у зимским условима (Коувола, Финска)
У периоду од 10.02.-12.02.2020. године организована је прва обука у Финској. Организатор
обуке је партнерска школа Kouvola Region Vocational College KSAO, док су из осталих
партнерских школа учествовала по три наставника (од којих је најмање један наставник
практичне наставе – обуке вожње).
Циљеви обуке су:
• стицање вештина правилног постављања зимске опреме на возилу,
• стицање вештина безбедне вожње у зимским условима,
• стицање знања о поступцима у изненадним и опасним ситуацијама при вожњи у
зимским условима.
Како би се остварили циљеви, обука је имала три теме:
1) вожња у зимским условима;
2) контрола возила на залеђеној површини;
3) пнеуматици за зимску употребу и постављање ланаца за снег на точкове.
Осим са садржајима који су предвиђени пројектом, учесници су имали прилике да се упознају
и са градом Коувола и његовим знаменитостима, као и образовним системом у Финској који
важе за један од најбољих образовних система.
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У оквиру саме обуке, учесници су имали прилике да се упознају са школом домаћином, њеном
структуром и начином рада. Обука је реализована кроз теоријски и практичан део. У
теоријском делу обуке, представљена су теоријска знања о вожњи у зимским условима,
укључујући и законску регулативу у Финској која се односи на коришћење зимске опреме
возила.
Практичан део обуке је подељен у неколико делова, при чему је први део обуке реализован на
полигону, кроз практичне вежбе које су изводили сами учесници обуке. Циљ вежбе је
одређивање зауставног пута возила у зависности од брзине вожње, врсте подлоге и врсте
возила. За извођење вежбе су коришћена путничка и теретна возила.
Други део практичне обуке је реализован у Центру за образовање одраслих и одељење за
логистику, где је учесницима представљена опрема за безбедну вожњу у зимским условима.
Једно од решења је систем OnSpot, који функционише по принципу активирања ланаца из
кабине возача преко прекидача на инструмент табли. У питању је једноставан и поуздан
систем који се активира у случају потребе при брзинама од 35 до 50 km/h, без заустављања
возила. Друго решење са којим су учесници обуке имали прилике да се упознају је посипач
песка. Реч је о посипачу који је монтиран на свакој страни возила и састоји се од резервоара
за песак и система за испоруку. И у овом случају системом управља возач из кабине, а песак
се посипа испред погонских точкова како би се повећала вучна сила. Такође је представљена
и уградња ланаца на погонске точкове теретног возила. У овом делу обуке, прво су
организатора извели демонстрацију, након чега је задатак учесника био да ураде самостално
вежбу постављања и скидања ланаца са точкова возила.
Оно са чиме су учесници обуке имали прилике да се упознају јесте коришћење симулатора
вожње теретног возила за обуку кандидата за возаче, као и коришћење симулатора за вожњу
виљушкара. У овом сегменту обуке, задатак учесника је био да помоћу виљушкара изврше
претовар терета у оквиру логистичког центра.
3.2 Телематика (Загреб, Хрватска)
Ова обука је организована у периоду од 13. - 15.10.2020. године, али је за разлику од претходне
обуке одржана у онлајн форми (путем ZOOM апликације) у организацији Škole za cestovni
promet. У обуци су учествовала најмање три наставника из сваке од школа партнера.
Циљеви ове обуке су:
• упознавање са моделима, алатима и методама наставе нових технологија, дигиталним
садржајима и вештинама комуникације,
• примена савремених информационих и телекомуникационих технологије за повећање
атрактивности стручног образовања,
• стицање додатних психолошких знања и вештина комуникације са циљем њихове
примене у саобраћају.
За остварење ових циљева, учесници обуке су упознати са SELFIE алатом за самопроцену
употребе дигиталних технологија за учење и наставу у школи. Такође, учесницима је
представљена и функционалност система CVS Mobile као део глобалног телематског решења.
У оквиру теоријског дела обуке, учесницима је представљен нови законски оквир који се
односи на радно време и одморе возача у међународном транспорту. За учеснике обуке је
реализована и радионица где су увежбавали примену телематског система за праћење возача
(комуникација, слање рута и инструкција, коришћење документације и унос и евидентирање
трошкова).
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3.3 Безбедност и заштита (Земун, Србија)
Ова обука је након два одлагања због актуелне пандемијске ситуације успешно реализована
уживо у периоду од 18. - 20.10.2021. године у Саобраћајно – техничкој школи у Земуну. Обуци
су присуствовала најмање три наставника из сваке од школа партнера.
Циљеви обуке су:
• стицање знања о саобраћајним прописима и правилима,
• усавршавање вештина ЕКО вожње у циљу развоја економичних и еколошки
прихватљивих возача,
• вожња уз употребу навигационих система,
• стицање додатних вештина у примени прве помоћи и поступци у случају саобраћајне
незгоде, у циљу благовременог и правилног реаговања возача и повећања безбедности
саобраћаја на путевима.
Теме које су обрађене на обуци су:
1) управљање возилима уз смањење потрошње горива;
2) вожња уз коришћење навигационих система;
3) безбедност и заштита: саобраћајни прописи и правила, прва помоћ, поступци у случају
саобраћајне незгоде.
У оквиру дела обуке који је био посвећен безбедности саобраћаја, учесници обуке су упознати
са стањем безбедности саобраћаја у свету и Републици Србији, као и са радом појединих
институција на унапређењу безбедности саобраћаја, пре свега Агенције за безбедност
саобраћаја. Представници Агенције за безбедност саобраћаја су одржали трибину чији је циљ
био да се присутнима скрене пажња на значај безбедног понашања, као и на последице
небезбедног понашања код младих особа. Након одржане трибине, учесници су имали
прилику да испробају симулатор вожње под дејством алкохола и уз употребу мобилног
телефона. У другом делу обуке изведена је показна вежба тј. симулација саобраћајне незгоде
и пружање прве помоћи, у којој су учешће узели сви учесници.
Полазницима обуке је представљен и симулатор коришћења дигиталног тахографа, купљен
захваљујући средствима додељених пројектом. Остатак практичног дела обуке је
подразумевао упознавање са принципима и техникама ЕКО вожње.
3.4 Управљање виљушкарима и превоз опасних материја (Орлеан, Француска)
Обука везана за управљање виљушкарима и превоз опасних материја је реализована у периоду
од 29.11. - 02.12.2021. године. Домаћин обуке је била школа Lycée des métiers Maréchal Leclerc
de Hauteclocque из Орлеана у Француској.
Пројектом су за реализацију ове обуке предвиђени следећи циљеви:
• стицање нових знања о управљању виљушкаром категорије Б,
• безбедно руковање теретом уз помоћ виљушкара,
• стицање нових знања о дужностима возача и поступцима при транспорту опасних
материја.
На обуци су обрађене следеће теме:
1) конструкција виљушкара, вожња, стабилност, одржавање, безбедност и руковање
теретом;
2) посебне логистичке процедуре у руковању опасним материјама.
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Као и остале обуке, и ова обука је имала теоријски и практичан део. У оквиру теоријског дела
обуке, учесници су имали прилике да се упознају са безбедносним процедурама при руковању
виљушкарима, као и са законском регулативом када је реч о превозу опасних материја.
Практичан део обуке је спроведен кроз низ практичних задатака: подизање и спуштање
различитих врста терета на различитим висинама и са различитих врста полица и регала,
вожња виљушкара на полигону између чуњева, разврставање терета на опасне и оне који то
нису и сл. Током обуке, нагласак је био на значају поштовања протокола при руковању
виљушкаром и при транспорту опасних материја.
3.5 Организација такмичења
Пројекат је ушао у завршну фазу – припрему такмичења. На основу реализованих обука,
наставници школа партнера су добили задатак да организују такмичење. Пројектом је
предвиђено да се такмичење одржи у Загребу у периоду од 28.03. - 01.04.2022. године.
Такмичење ће имати два дела: теоријски и практичан. Имајући у виду да учесници долазе са
различитих говорних подручја такмичење ће бити на енглеском језику, како би сви учесници
били равноправни. Из сваке школе партнера на такмичењу ће учествовати по три ученика од
којих бар један такмичар мора бити девојчица. За припрему теоријског дела такмичења су
задужени наставници који су учествовали у пројекту, док је за припрему практичног дела
такмичења задужена школа домаћин.
4. ЗАКЉУЧАК
Након званичног завршетка пројекта, предвиђено је да се настави са спровођем додатних
активности у циљу дисеминације. План је да се такмичење организује сваке године, са идејом
да се сваке године повећава број учесника кроз укључивање и стручних школа које образују
возаче из осталих земаља које нису учествовале у пројекту као партнери. На тај начин би се
радило на популаризацији занимања возач моторних возила, што би у наредном периоду
довело до већег интересовања ученика завршних разреда основних школа за ову професију.
Осим ученика, овај пример добре праксе доноси велике користи и наставницима од којих
већина по први пут има прилику да на овај начин унапреди своја знања и компетенције, што
ће резултирати квалитетнијим образовањем будућих професоналних возача.
Очекивање је да ће у наредном периоду на овај начин бенефите осетити и тржиште рада,
нарочито имајући у виду чињеницу да се са проблемом недостатка возача суочавају све земље
са подручја Европе.
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УЛОГА ПРЕДАВАЧА У АУТО ШКОЛИ У ФОРМИРАЊУ ПОЗИТИВНИХ
СТАВОВА ПРЕМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
КОД КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
Александра Конц Јаблан1, Ауто школа „Јаблан”

Апстракт: Анализом прекршаја које праве возачи који поседују пробну возачку дозволу, може
се извести закључак да томе није узрок непознавање прописа, већ негативни ставови, односно
свесно непоштовање прописа. Ова ситуација пред сваког предавача у ауто школи поставља
сложен циљ, не само да кандидати за возача стекну неопходна знања, већ и да разумеју зашто
је важно поштовати саобраћајне прописе и саобраћајну сигнализацију.
Пажљивим избором циљева и задатака часа, коришћењем одговарајућих наставних метода
и средстава, прилагођених младим људима, предавач може значајно да утиче на формирање
будућег безбедног возача. Да би остварио овај одговоран задатак предавач би требало стално
да се усавршава, да имплементира савремене наставне методе, које подразумевају активно
учешће кандидата за возаче у процесу наставе и евалуацију током читавог процеса
оспособљавања. Веома је значајно да се теоријско и практично оспособљавање возача изводе
тако да кандидати за возаче учествују у том процесу са жељом да науче да возе, а не само
да стекну возачку дозволу. У раду су приказана искуства из праксе у раду предавача теоријске
наставе у ауто школи „Јаблан”.
Кључне речи: ауто школа, ставови возача, предавач теоријске наставе, наставне методе.

THE ROLE OF LECTURERS IN DRIVING SCHOOL IN FORMING
POSITIVE ATTITUDES TOWARDS TRAFFIC SAFETY AMONG
CANDIDATES FOR DRIVERS
Abstract: By analyzing the offenses committed by drivers who have a probationary driver's license,
it can be concluded that the cause is not ignorance of regulations, but negative attitudes, ie conscious
non-compliance with regulations. This situation sets a complex goal for every lecturer in a driving
school, not only for the candidates for the driver to acquire the necessary knowledge, but also to
understand why it is important to respect traffic regulations and traffic signals.
By carefully choosing the goals and tasks of the class, using appropriate teaching methods and tools,
adapted to young people, the lecturer can significantly influence the formation of a future safe driver.
In order to accomplish this responsible task, the lecturer should be constantly improving, to
implement modern teaching methods, which include the active participation of candidates for drivers
in the teaching process and evaluation throughout the training process. It is very important that the
theoretical and practical training of drivers is performed so that candidates for drivers participate
in this process with the desire to learn to drive, and not just to obtain a driver's license. The paper
presents experiences from practice in the work of lecturers of theoretical classes at the driving school
"Jablan".
Key words: driving school, drivers' attitudes, lecturer of theoretical classes, teaching methods.
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1. УВОД
Анализом статистичких података о саобраћајним незгодама у Србији [1] према возачком стажу
и утицајним факторима, може се закључити да су у саобраћајним незгодама са погинулим
лицима најчешће учествовали возачи који су имали до 3 године возачког стажа, а возачи са
пробном дозволом доминантно учествују у саобраћајним незгодама са повређеним лицима.
Имајући у виду утицајне факторе, може се закључити да је предузимање непромишљених
радњи од стране возача најзаступљенији фактор настанка саобраћајних незгода. Ови подаци
указују да код младих возача није проблем непознавање саобраћајних прописа, већ недостатак
свести о важности поштовања прописа. Такође су ови подаци значајна смерница за планирање
теоријског оспособљавања у ауто школама.
Оспособљавање возача „Б” категорије углавном подразумева рад са младим људима, већином
старости између 16 и 28 година, који започињу овај процес вођени различитим мотивима. Да
би процес учења био успешан предавач мора да оствари однос поверења и поштовања са
кандидатима. Управо зато, у раду је приказана анализа мотивације и очекивања кандидата за
возаче у ауто школи „Јаблан” пре започетог процеса оспособљавања и значај ових
информација за предавача теоријске обуке.
Нужно је да се се читав процес теоријског оспособљавања стално евалуира и унапређује, не
само кроз постигнуте резултате на испиту, већ и током саме обука (курса). У том контексту је
важна и улога предавача и избор наставних средстава и наставних метода које имају највећи
утицај на позитивну промену ставова кандидата за возаче.
Теоријска обука не би требало да се посматра као одвојен сегмент од практичног
оспособљавања. Повратне информације о процесу практичног оспособљавања вожње од
инструктора, па и оцене на практичном делу испита, предавачу могу значајно помоћи да
унапреди садржај предавања, као и инструктору да унапреди практичну обуку кандидата за
возача што је такође обрађено у раду.
Циљ рада је да се прикажу неки од начина унапређења процеса оспособљавања кандидата за
возаче који су се показали успешним у ауто школи „Јаблан“
2. ЗНАЧАЈ ОДНОСА ПРЕДАВАЧА И КАНДИДАТА, МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ
Приликом уписа у ауто школу „Јаблан”, полазницима који се нису раније оспособљавали, су
постављана два питања: из ког разлога су се одлучили да баш у том периоду започну
оспособљавање за возача „Б” категорије и шта очекују након процеса оспособљавања.
Анализом 300 одговора добијених у периоду од 3 године, 150 полазника старости између 16 и
19 година и 150 полазника старијих од 19 година примећена је значајна разлика у мотивацији
за почетак обуке код кандидата узраста од 16 до 19 година и кандидата старијих од 19 година.
Више од половине млађих кандидата је као главни мотив навело то што већина њихових
вршњака већ има возачку дозволу или су у процесу оспособљавања, док су полазници старији
од 19 година у већини били мотивисани конкретном потребом да возе.
Уочена је такође јасна разлика међу старосним групама у очекивањима исхода
оспособљавања. Млађа старосна група се најчешће изјашњавала да очекују да добију возачку
дозволу, док је старија група као мотив наводила да желе да науче да возе.
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За предавача теоријске обуке су ове информације веома значајне како би могао да организује
и реализује теоријску обуку тако да сви полазници, осим што ће научити прописе, усвоје
позитивне ставове према безбедности саобраћаја и схвате последице непоштовања прописа.
Да би се овај циљ остварио, пре свега, треба развити добар однос предавача и кандидата, као
предуслов за квалитетну наставу.
Од првог часа полазницима треба објаснити сврху курса. Већина њих, без обзира на узраст,
сматра да предавања нису ни потребна, већ да би могли да положе теоријски испит решавајући
сами питања код куће, што виде као свој најважнији циљ. Предавач мора да се постави према
кандидатима као према зрелим особама. Врло често најмлађи полазници, (узраста од 16-17
година), још увек нису самостални, нису били у ситуацији да доносе одлуке и њима је
најважније објаснити да је одговорност искључиво на њима и да од њиховог знања и понашања
зависи и њихова, а и безбедност других учесника у саобраћају.
Да би се то остварило, предавач мора да задобије поверење кандидата. Мора да подстакне
полазнике да кажу своје мишљење, да уважи њихове одговоре, иако можда нису тачни и
подстакне их да заједно дођу до тачног одговора. Важно је водити рачуна да се без обзира на
изречено кандидат не омаловажи, да се не осећа непријатно. Позитивна мишљења увек треба
похвалити.
Значајно је и да се развије добра међусобна комуникација како са предавачем, тако и у групи
полазника. Млади људи који се међусобно не познају, тешко остварују међусобну интеракцију
у личном контакту. Најчешће првих дана курса на паузи између часова слабо комуницирају,
углавном су задубљени у своје мобилне телефоне. Из искуства у раду са кандидатима за возаче
у ауто школи „Јаблан”, може се закључити да се добра комуникација међу кандидатима развија
и да су мотивисани и заинтересовани за градиво, када после првих неколико дана курса почну
на паузи међусобно да разговарају, коментаришу оно што су чули и видели на предавању или
наводе сличне примере из живота и питају предавача или остале полазнике за мишљење.
Предавач може додатно да мотивише полазнике за учење појединих садржаја, који су наизглед
сувопарни или их кандидати не виде као важне, тако што им предочава ситуацију у којој би
њима лично то знање било неопходно.
Однос међусобног поверења и поштовања, добра комуникација предавача и полазника и
пријатна атмосфера на часовима су основни предуслов да се теоријска настава успешно
реализује и остваре циљеви теоријске наставе.
3.

ИЗБОР НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И МЕТОДА

С обзиром да у процесу општег образовања нема системске едукације младих о безбедности
саобраћаја, пред предавача у ауто школи је постављен тежак задатак. Од првог сусрета са
кандидатима за возаче, неопходно је подстаћи те младе људе да своје учешће у саобраћају
схвате и као велику одговорност, а не само као привилегију.
У нашој земљи још увек не постоји једнообразна званична литература за кандидате, а и писање
наставних планова, планова реализације часа и израда наставних средстава (презентација), је
препуштено ауто школама и предавачима, поред материјала које добијају током обуке за
предаваче теоријске обуке и лиценцирања од стране Агенције за безбедност саобраћаја [2].
Стандардизација приручника и материјала за извођење теоријске наставе, би била корисна
основа, коју би предавачи могли да унапређују и развијају. Нажалост, има ауто школа у којима
су предавачи вредновани искључиво према проценту пролазности на теоријском испиту, па
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немају ни могућности, ни воље да креирају наставу, већ се теоријски део углавном своди на
бесконачно решавање испитних питања.
Да би се теоријско оспособљавање спровело квалитетно и остварио главни циљ, предавач мора
бити свестан да на младе људе велики утицај, често негативан, имају друштвене мреже и
вршњачке групе. Зато није довољно наставу свести на класична предавања, која кандидати
углавном доживљавају као нужност да би положили теоријски део испита. Кроз процес
оспособљавања треба омогућити полазницима да схвате практичну примену знања, сврху
постојања и поштовања прописа.
Пажљивим избором садржаја и методама предавач може значајно да утиче на формирање
будућег возача. У ауто школама се углавном користи метода модификованог предавања,
понекад неки облик дебате, а као наставна средства: презентација, табла и евентуално тестови.
Да би се држала пажња кандидатима и да би се подстакли да активно учествују у процесу
наставе, часови морају бити динамични, а садржај презентација занимљив.
Из искуства у ауто школи „Јаблан” су се за формирање исправних ставова будућих возача
показали као веома корисни добро одабрани видео клипови, у оквиру презентација, нарочито
када су у питању теме: ометање пажње, пасивна безбедност, утицај брзине, претицање и
пешаци. Иако већина кандидата сматра на почетку курса да су поједини прописи написани
само да би се наплаћивале казне, након гледања појединих видео записа ипак промене
мишљење и схвате да последице непоштовања прописа могу бити далеко озбиљније, па и
трагичне. Треба водити рачуна при избору видео садржаја да се прикажу и ситуације где је
дошло до саобраћајне незгоде, али и ситуације где је саобраћајна незгода избегнута
правовременом и исправном реакцијом учесника у саобраћају.
Да би дошло до промене ставова, потребно је након гледања видео записа омогућити
кандидатима да анализирају ситуацију коју су видели, усмерити их да сами донесу закључак
да би незгода била избегнута или би последице могле бити мање да су поштовани конкретни
прописи. Корисно је, такође, анализирати да ли би нека конфликтна ситуација прерасла у
саобраћајну незгоду да је возач био непажљив, или да није возио по прописима.
Највећи утицај на кандидате имају видео записи начињени у нашој земљи, нарочито ако могу
да препознају место догађаја или им се то каже, јер онда на неки начин могу да се
идентификују са ситуацијом.
Млади људи често немају свест о рањивости и смртности, умеју да буду импресионирани
снимцима небезбедне, па и насилничке вожње које могу наћи на интернету. На промену свести
о безбедности саобраћаја значајно утиче и често им се уреже у памћење, ако им се прикаже
неки новински извештај актуелне саобраћајне незгоде или незгоде у којој је учествовала нека
јавна личност. На тај начин схватају да небезбедно и непрописно понашање имају стварне
последице, да је то реалност, а не филм или нешто што се њима не може догодити како год се
понашали.
Важно је пажљиво бирати видео записе и примере из живота који ће се приказати кандидатима,
водећи рачуна да се бирају примери који неће уплашити кандидате и демотивисати их да науче
да возе. Садржај мора да буде усмерен на то да кандидати изведу закључак да се пажњом,
познавањем и поштовањем прописа у саобраћају могућност да се деси саобраћајна незгода
значајно смањује и избегавају тешке последице.
Значајно је да предавач на прави начин најави садржај који ће приказати, објасни кандидатима
на шта да обрате пажњу и замоли их да након гледања садржаја кажу своје мишљење и изведу
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закључак. На основу онога шта су кандидати рекли и закључили у дискусији, може се
извршити евалуација како је реализована нека тема или наставна јединица.
За вежбе, провере знања и евалуацију у ауто школи „Јаблан”, осим класичног решавања
питања, показао се као користан и рад у групама, као и квизови. Без обзира да ли се решавају
питања у писаном облику или се приказују на презентацији, кандидати имају већу мотивацију
за ту активност ако се спроведе кроз неку врсту такмичења унутар групе.
Решавање питања у оквиру 2-3 групе од 3-5 полазника је корисно зато што кандидати на тај
начин размењују мишљења, уче једни од других и радо учествују у таквој активности, јер не
осећају притисак од стране предавача. Нарочито је овај начин значајан за стидљиве, повучене
кандидате, којима су ситуације када се проверава знање обично непријатне. Они се у оквиру
групе не осећају непријатно и нису изложено критици за нетачне одговоре. Када се тај рад на
часу организује као такмичење између група, полазници показују већу заинтересованост, више
комуницирају између себе, објашњавају једни другима, па тако боље запамте одговоре на
питања које нису знали.
Овакве провере знања треба пажљиво испланирати и организовати. Важно је полазницима
дати јасна упутства, добро осмислити питања, али и испланирати трајање активности, тако да
остане довољно времена за појашњавање појединих питања од стране предавача.
Најбоље је да предавач након истека времена предвиђеног за одговоре презентује решења, а
полазници сами да провере да ли су дали тачне одговоре. Овај вид провере знања је значајан
зато што кандидати могу да оцене колико су научили, али је значајан и за предавача, јер може
да закључи да ли је поједине теме или питања потребно додатно појаснити или поновити. Увек
треба похвалити групу која је била најуспешнија, али и мање успешне полазнике да би их
мотивисали да још више уче.
Квизови су такође интересантни полазницима али и корисни, јер и предавач и кандидати могу
одмах да виде резултате и оцене знање. Најчешће се реализује тако што се на слајдовима
приказују питања, а полазници дају одговор подизањем папира са бројем одговора за који
мисле да је тачан. Они који не дају тачан одговор испадају из даљег такмичења док не остане
победник или победници. Најчешће реакције кандидата су жеља да предавач организује
поново квиз, желе „реванш“ да би следећи пут били бољи. Корисно је да предавач најави
следећу тему квиза, јер то мотивише полазнике да уче код куће да би постигли боље резултате.

Слика 1. Пример слајда за квиз

Извор: Презентације предавача Александре Конц Јаблан за рад у ауто школи „Јаблан“

610

Ова активност је погодна за мале групе, највише до 10 полазника, а показала се као веома
корисна је при крају курса, на вежбама. Као и код групне активности, важно је пажљиво
припремити материјал за квиз, пазити да се не изађе из предвиђеног временског оквира
(показало се оптималним да траје 10 минута), али и оценити да ли је атмосфера у групи
одговарајућа. Понекад, ако на курсу има атипичних кандидата, екстремно стидљивих или
повучених, овај вид провере знања не треба спроводити или се може организовати да се
полазници такмиче у паровима, тако да се сви полазници осећају пријатно.
Иако би и неке друге методе биле корисне за учење и формирање позитивних ставова,
предавач у ауто школи поред воље и жеље да пружи најквалитетнију теоријску подлогу за
даље оспособљавање и безбедно учешће будућег возача у саобраћају, лимитиран је садржајем
испитних питања која кандидата очекују на теоријском испиту и непостојањем јединственог
приручника.
4. ТЕОРИЈСКО И ПРАКТИЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВОЗАЧА КАО
КОНТИНУИРАН ПРОЦЕС
Иако се оспособљавање возача састоји из два дела, теоријског и практичног оспособљавања,
не би требало посматрати овај процес као два потпуно одвојена сегмента. Током курса
теоријске обуке, предавач који је остварио добру комуникацију са кандидатима, може да
примети да не само да кандидати усвајају нова знања и формирају ставове, већ саобраћај
почињу да доживљавају као возачи, иако још нису почели да возе. Кандидати почињу да
запажају саобраћајну сигнализацију на коју пре курса нису обраћали пажњу, коментаришу
неке ситуације и понашање учесника у саобраћају које су видели, а о којима се говорило на
часовима, постављају питања предавачу о конкретним догађајима у саобраћају. Овакво
понашање је сигнал предавачу да су кандидати мотивисани и да почињу да примењују знање
које су стекли у реалним саобраћајним ситуацијама. Ако предавач успе да заинтересује и
мотивише кандидате да тако почну да размишљају, онда је постављен добар темељ за
практично оспособљавање.
Нажалост, због природе посла (инструктор је у возилу, а предавач у учионици), у ауто школама
се тешко остварује размена информација између предавача и инструктора па предавач нема
повратну информацију о томе да ли кандидати примењују стечено теоријско знање на
часовима вожње.
У ауто школи „Јаблан” с циљем да се подигне ниво квалитета обуке возача, остварена је ова
комуникација кроз периодичне састанке са инструкторима на којима предавач и инструктори
размењују информације.
Предавачу су веома корисне информације које добија од инструктора да би унапредио наставу,
издвојио поједине садржаје које је потребно више или другачије презентовати кандидатима.
Иако се од кандидата не очекује да без грешке, од првог часа вожње, практично примењује
оно што је научио теоријски, у разговору са инструкторима предавач може да препозна шта је
потребно мењати у теоријској настави, шта кандидати у већини нису добро разумели или нису
препознали као важно.
Добро теоријски припремљен и мотивисан кандидат, који има жељу да научи да вози ће много
лакше проћи кроз процес практичног оспособљавања, а инструктор ће имати времена и
могућности да реализује часове квалитетно и према наставном плану.
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Инструктор који зна шта су кандидати учили на теоријској настави, у уводном делу часа, може
подсетити кандидата шта је учио и на теоријском делу и објаснити му да ће ту радњу
увежбавати тог дана у складу са наученим правилима.
Кроз разговор са инструкторима у ауто школи „Јаблан” могло се доћи до закључка да је
инструкторима најтеже да обучавају кандидате који су направили велику паузу између
теоријског и практичног дела оспособљавања или нису имали квалитетну наставу. Овакви
кандидати стављају инструктора у ситуацију да мора детаљно да објашњава прописе,
практично да поново кандидата учи оно што би требало да зна након завршеног курса
теоријске обуке. Доведен у такву ситуацију, инструктор има мало могућности да пружи
квалитетну практичну обуку, што се одражава и на успех кандидата на полагању практичног
дела испита. Инструктори би требало у тој ситуацији, кандидате који нису добро савладали
теорију, да упуте да прочитају поједине садржаје из приручника како би се припремили за
следећи час вожње, а онда евентуално да појасне у уводном делу часа оно што кандидат није
разумео.
Иако постоји могућност да се реализује допунска теоријска настава за кандидате који то желе,
у ауто школи „Јаблан” је, од како је теоријска настава постала обавезна, свега 6 кандидата
изразило жељу да одслуша поједине теме. Карактеристично је то што су у питању били
кандидати који су старији од 25 година и који су имали законску могућност да наставе
оспособљавање после више месеци или година паузе у обуци. Насупрот томе, многи кандидати
који су завршили практично оспособљавање пре 2012. године, када није била обавезна
теоријска настава и који морају да одслушају 3 часа додатне теоријске обуке да би могли да
наставе оспособљавање, често негодују због те обавезе и сматрају та 3 часа само додатним
трошком и губитком времена. Ова чињеница говори да кандидати још увек нису свесни колико
је теоријско знање важно и да само 40 часова практичне обуке нису ни близу довољни да би
неко био безбедан возач.
Кандидати који не положе практични испит, најчешће желе да возе додатне часове. Ови часови
немају никакве сврхе, уколико инструктор нема повратну информацију како је кандидат возио
на испиту и које је грешке направио. Потребно је да инструктор у уводном делу додатног часа
детаљно анализира са кандидатом његове оцене на испиту. Уколико кандидат није свестан где
греши или сматра да није коректно оцењен и негира грешке, то је знак да између инструктора
и кандидата није успостављен однос поверења и у тој ситуацији се као најбоље решење
показало да кандидат промени инструктора.
5. ЗАКЉУЧАК
Код већине возача са пробном возачком дозволом који су учествовали у саобраћајним
незгодама најутицајнији фактор је непромишљено извођење радњи у саобраћају, пре свега
неприлагођена брзина. Овај податак указује да главни узрок небезбедног понашања није
непознавање прописа, већ неизграђена свест о безбедности саобраћаја и негативни ставови
према прописима.
С обзиром да се ради о младим људима, они своје ставове најчешће формирају под утицајем
вршњака и друштвених мрежа, пошто нема системске едукације о безбедности саобраћаја кроз
образовање. Предавачи у ауто школама морају од почетка обуке да, осим што пружају
могућност кандидатима да стекну знање, покушају да код кандидата развију свест о
одговорности за личну безбедност у саобраћају и безбдност других учесника у саобраћају и
помогну им да формирају позитивне ставове. Овај процес могуће је реализовати само ако
предавач успе да развије однос поверења и успостави добру комуникацију са кандидатима.
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Потребно је бирати наставна средства и методе који ће кандидатима на најбољи могући начин
омогућити да размишљају аналитички и препознају сврху познавања и поштовања прописа.
Пажљиво одабрани видео записи, развијена комуникација и активно учешће кандидата на часу
су се у ауто школи „Јаблан” показали као добар начин за остваривање циљева постављених
пред предавача и кандидате. Од великог значаја и за предавача и за кандидата је евалуација
која не би требало да се сведе на проверу знања на теоријском испиту, већ и кроз разне
активности на часу, осмишљене тако да кандидати могу сами да препознају да ли су остварили
задатке часа.
Да би се постигао континуитет оспособљавања, неопходно је да постоји размена информација
између предавача и инструктора, који кандидата воде кроз овај процес. На тај начин би се и
теоријско и практично оспособљавање стално унапређивало. За све који учествују у процесу
оспособљавања кандидата за возаче би било значајно када би могли да добију повратне
информације од возача које су обучили, након годину дана возачког искуства - каква су
искуства у саобраћају имали, шта мисле о обуци коју су прошли, да ли су правили прекршаје
или доживели саобраћајну незгоду или бар званичне статистичке податке о прекршајима које
праве возачи са пробном дозволом..
Циљ оспособљавања би требало да буде да у саобраћај из ауто школа излазе безбедни возачи
што подразумева знање, вештину и исправне ставове. Ауто школе могу кандидатима пружити
могућност да стекну знање и основне вештине, али како ће се понашати у саобраћају највише
зависи од њихових ставова, на које је најтеже утицати.
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ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАДРОВА У ПРОЦЕСУ ОСПОСОБЉАВАЊА КАНДИДАТА
ЗА ВОЗАЧE СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИСПИТИВАЧА
НА ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ
Ивица Кузманов1, Агенција за безбедност саобраћаја Београд, Република Србија
Дејан Антић2, Агенција за безбедност саобраћаја Београд, Република Србија

Aпстракт: Одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и одговарајућим
подзаконским актима, прописане су процедуре за стицање лиценце за кадрове који се баве
оспособљавањем кандидата за возаче. Агенција за безбедност саобраћаја је током 2013.
године започела и успоставила процес лиценцирања предавача, инструктора и испитивача на
возачком испиту. До краја 2021. године укупно је лиценцирано око 6.200 инструктора вожње,
око 1.250 испитивача и око 1.050 предавача теоријске обуке. Процес лиценцирања
инструктора вожње подразумева стицање лиценце на основу стечене дипломе за
инструктора вожње. Процес лиценцирања предавача и испитивача подразумева, поред
испуњавања Законом прописаних услова, организовање и спровођење припремне наставе и
стручног испита који се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део стручног
испита се полаже писмено путем теста, док се практични део стручног испита полаже
путем студије случаја. У овом раду представљена су досадашња искуства Агенције за
безбедност саобраћаја као и аутора овог рада у процесу лиценцирања кадрова који се баве
оспособљавањем кандидата за возаче, са анализом начина на који испитивачи полажу
стручни испит. Анализа обухвата услове које кандидати треба да испуне, организацију и
начин спровођења практичног дела стручног испита за испитиваче пре и након измена и
допуна Закона и подзаконских аката који регулишу процес лиценцирања испитивача на
возачком испиту.
Кључне речи: лиценцирање, инструктори, предавачи, испитивачи, стручни испит.

LICENSING OF STAFF IN THE PROCESS OF TRAINING CANDIDATES FOR
DRIVERS WITH SPECIAL REFERENCE TO LICENSING OF EXAMINERS AT
THE DRIVING TEST
Abstract: The provisions of the Law on Road Traffic Safety and the relevant bylaws prescribe the
procedures for obtaining a license for personnel involved in the training of candidates for drivers.
The Road Traffic Safety Agency of Republic of Serbia started and established the process of licensing
lecturer in theoretical training, driver instructors and examiners on the driving test in 2013. By the
end of 2021, a total of about 6,200 driving instructors, about 1,250 examiners and about 1,050
theoretical training lecturers have been licensed. The process of licensing а driving instructors
implies a license based on the acquired diploma for a driving instructor. The process of licensing
lecturer in theoretical training and examiners on the driving test includes, in addition to writing the
conditions prescribed by law, organizing and conducting preparatory classes and the professional
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exam, which consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the professional exam
is taken in writing through a test, while the practical part of the professional exam is taken through
a case study. This paper presents the previous experiences of the Traffic Safety Agency of the Republic
of Serbia as well as the author of this paper in the process of licensing personnel involved in training
candidates for drivers, with an analysis of the way examiners take the professional exam. The analysis
includes the conditions that candidates need to meet, the organization and manner of conducting the
practical part of the professional exam for examiners before and after amendments to the Law and
bylaws governing the process of licensing examiners on the driving test.
Keywords: licensing, driver instructors, lecturers in theoretical training, driver examiners,
professional exam.
1. УВОД
Ступањем на снагу Закона о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Закон),
2009. године а затим и подзаконских аката, прописане су процедуре за стицање лиценце за
кадрове који се баве пословима оспособљавања кандидата за возаче. Увођењем и
успостављањем процеса лиценцирања инструктора вожње, предавача теоријске обуке и
испитивача на возачком испиту од стране Агенције за безбедност саобраћаја (у даљем тексту:
Агенција) значајно су подигнуте њихове стручне и професионалне компетенције. Процес
лиценцирања инструктора вожње подразумева да свако лице које жели да стекне лиценцу мора
испунити одређене прописане услове, док процес лиценцирања предавача и испитивача, поред
испуњавања прописаних услова, подразумева и обавезу похађања припремне наставе и
полагања стручног испита који се састоји из теоријског и практичног дела. Процес
лиценцирања се тиме не завршава јер су сви лиценцирани кадрови у обавези да у
петогодишњем периоду похађају прописани број семинара унапређења знања како би
обновили лиценцу. Проценат кандидата који су задовољили на практичном испиту за
испитивача до 2019. године, када је измењен начин полагања практичног испита, кретао се
између 66% – 84%. Након тога, у 2019. години 40% кандидата је положило практични испит,
док је након три испитна рока током 2020. године (од укупно 5), успешност кандидата била
свега 26%3. Пре измена начина полагања практичног дела стручног испита, већи број
кандидата за испитивача је успео да положи овај део стручног испита из првог покушаја
(63,9%), док је након измена највећи проценат кандидата положио овај део стручног испита
тек из трећег покушаја (38,7%).4
2. КОНЦЕПТ ОСПОСОБЉАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
Област оспособљавања кандидата за возаче прописана је Законом и сетом подзаконских аката
(4 правилника) која ближе уређују ову област. Оспособљавање кандидата за возаче састоји се
из теоријске обуке, практичне обуке и возачког испита. Теоријска обука се реализује по
прописаном програму обуке коју спроводи лиценцирани предавач теоријске обуке који мора
да испуњава прописане услове и да има дозволу (лиценцу) за предавача теоријске обуке.
Практична обука кандидата за возаче се спроводи на уређеном полигону за практичну обуку
и на јавном путу, а обуку обавља и спроводи инструктор вожње који испуњава прописане
услове и има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње.
Возачки испит се састоји из теоријског и практичног испита и полаже се пред испитном
комисијом која се састоји од два члана, од којих је један испитивач полицијски службеник, а
други је испитивач из ауто школе. Испитивач мора да испуњава прописане услове и да има
Кузманов, И. Анализа садржаја и спровођења испита за испитиваче на возачком испиту са предлогом мера
унапређења, (2020).
4
Кузманов, И. и Антић, Д. Процес лиценцирања испитивача на возачком испиту у Републици Србији са
анализом практичног дела стручног испита, (2021)
3
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дозволу (лиценцу) за испитивача. Одредбама правних аката који регулишу област
оспособљавања кандидата за возаче, прописани су и услови у погледу стручних кадрова.
Правно лице које врши оспособљавање кандидата за возаче, дужно је да има најмање:
• једног предавача теоријске обуке, у радном односу, на одређено или неодређено време;
• једног испитивача за сваку од категорија возила за које правно лице врши
оспособљавање;
• три инструктора вожње са пуним радним временом.
Једно лице, уколико испуњава прописане услове и има одговарајуће лиценце, може у истом
правном лицу обављати послове, предавача теоријске обуке, испитивача и инструктора вожње.
3. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАДРОВА НА ПОСЛОВИМА ОСПОСОБЉАВАЊА
КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
Усвајањем Закона 2009. године створени су предуслови за успостављање процеса
лиценцирања кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче. Одредбама Закона,
послови лиценцирања поверени су Агенцији која је након доношења и усвајања подзаконских
аката систем лиценцирања успоставила крајем 2012. године, док су почетком 2013. године
стечене и издате прве лиценце, најпре за инструкторе, а затим за предаваче и испитиваче.
Табела 1. Укупан број издатих лиценци за кадрове који се баве обуком возача по
годинама издавања у периоду од 2013 – 2021. године
Година
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.6
2019.
2020.
2021.
Активних

Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Предавачи
153 (-28)5
238 (-74)
96 (-29)
55 (-10)
98
234
278
165
114
864

Инструктори
2.540 (-1.085)
679 ( -256 )
286 (-176 )
248 (-138 )
392
1.820
901
571
647
4.297

Испитивачи
14
625 (-40)
124 (-16)
70 (-6 )
65
75
686
200
170
1.078

До краја 2021. године укупно је лиценцирано око 6.200 инструктора вожње, око 1.250
испитивача и око 1.050 предавача теоријске обуке. У табели 1 приказан је укупан број издатих
лиценци по годинама за предаваче, инструкторе и испитиваче. Као што се може видети, укупан
број активних лиценцираних кадрова је 864 предавача, 4.297 инструктора и 1.078 испитивача.
Након издавања лиценце са роком важења од пет година, лиценцирани кадрови су у обавези
да присуствују семинарима унапређења знања како би обновили лиценцу. У току 2018. године,
Агенција је реализовала први циклус обнављања лиценци за кадрове који су испунили
прописане услове.
Од укупног броја издатих лиценци након петогодишњег периода није обновљена 141 лиценца
за предаваче, 1.655 лиценци за инструктора вожње и 62 лиценце за испитиваче.
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3.1. Лиценцирање инструктора вожње
У складу са тада важећим Законом и Правилницима7, Агенција је почетком 2013. године
започела процес лиценцирања инструктора вожње успостављањем система издавања лиценци
који је подразумевао признавање стечених права на основу дозволе за возача - инструктора,
односно стицање лиценце на основу стечене дипломе за инструктора вожње. Инструктор
вожње образује се у систему средњег стручног образовања. Испит за инструктора вожње може
полагати лице које је навршило 21 годину живота и има најмање три године возачку дозволу
за возаче возила оне категорије за коју полаже испит за инструктора вожње. Да би инструктор
вожње обављао практичну обуку кандидата за возаче, мора да испуњава прописане услове и
да има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње, и то:
• да има положен испит за возача инструктора или стечену (јавну школску исправу)
школску диплому за инструктора вожње одговарајуће категорије;
• да је здравствено способан;
• да је од престанка важења последње мере забране управљања возилом, која му је
изречена, протекло више од две године;
• да у последње четири године није правоснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела
против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене
дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није
подигнута оптужница за ова кривична дела.

Слика 1. Процес лиценцирања инструктора вожње
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Дозвола (лиценца) за инструктора вожње има рок важења пет година и обновиће се
инструктору вожње ако је присуствовао обавезним семинарима унапређења знања и
здравствено способан.
3.2.

Лиценцирање предавача теоријске обуке

Процес лиценцирања предавача теоријске обуке започет је априла 2013. године организацијом
и реализацијом припремне наставе за кандидате за предаваче теоријске обуке. Да би предавач
теоријске обуке изводио теоријску обуку, мора да испуњава прописане услове и да има
дозволу (лиценцу) за предавача теоријске обуке. Предавач теоријске обуке мора да испуњава
следеће услове:
• да има завршене најмање основне студије саобраћајне струке из области саобраћајног
инжењерства – усмерења друмски саобраћај, односно завршене студије друге струке у
трајању од најмање четири године и најмање пет година радног искуства у области
безбедности саобраћаја;
• да има најмање три године возачку дозволу за возила B категорије;
• да има завршену обавезну припремну наставу и положен стручни испит за предавача;
7

https://www.abs.gov.rs/%d1%81%d1%80/propisi-71/pravilnici

617

• да је од престанка важења последње мере забране управљања возилом, која му је
изречена, протекло више од две године;
• да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела
против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене
дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није
подигнута оптужница за ова кривична дела.

Слика 2. Процес лиценцирања предавача теоријске обуке
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

На слици 2 приказан је процес лиценцирања предавача теоријске обуке. Кандидати који
испуњавају прописане услове пријављују се за похађање припремне наставе која траје 5 дана
и реализује се у фонду од 35 наставних часова из следећих области: Саобраћајна етика,
Безбедност друмског саобраћаја, Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагању
возачког испита, Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу и Методика извођења
теоријске обуке. Наставне часове на припремној настави реализују посебно оспособљени и
сертификовани предавачи од стране Агенције.
Табела 2. Број и успех кандидата за предаваче на стручном испиту, 2013–2021. године
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Година

Полагало

Положио

%

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2020.8
2021.
укупно

587
318
289
179
209
220
317
104
168
279
2.670

278
137
99
70
100
103
144
44
60
62
1.097

47
43
34
39
48
47
45
42
36
22
41%

Није
положио
309
181
190
109
109
117
173
60
108
217
1.573

У табели 2 приказана је процентуална расподела успеха кандидата који су полагали стручни
испит за предавача. Највиша пролазност од 48 % је била 2018. године када је од 209 кандидата
стручни испит положило њих 100, док 109 кандидата није положило.
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Најнижа пролазност од 22 % забележена је 2021. године када је стручни испит полагало 279
кандидата, од чега је 62 кандидата положило, док њих 217 није положило стручни испит за
предавача. Овај резултат је највероватније последица увођења практичног испита за предаваче
који је почео да се реализује у септембарском испитном року 2020. године.
Пре измена Правилника9, стручни испит се полагао путем теста који садржи 100 питања, док
се у оквиру области Безбедност друмског саобраћаја полагао део који је подразумевао да
кандидат за предавача на задату тему одговара есејским путем. Изменама и допунама
Правилника које су ступиле на снагу 15.08.2020. године прописано је да се стручни испит за
предавача теоријске обуке састоји из теоријског и практичног дела. Полагању практичног дела
стручног испита може приступити само кандидат који је положио теоријски део тог испита.
Кандидат је дужан да положи теоријски део стручног испита у року од 12 месеци од завршетка
припремне наставе, а практични део стручног испита у року од 18 месеци од завршетка
припремне наставе.
Стручни испит за предавача теоријске обуке полаже се пред испитном комисијом за полагање
стручног испита коју образује Агенција. Кандидат је положио стручни испит ако је на
теоријском делу стручног испита добио оцену „положио“ (најмање 80% од укупног броја
предвиђених бодова – појединачно из сваке области) и на практичном делу стручног испита
добио оцену „задовољио“ ако је био успешан у свим садржајима за које је вршено вредновање
и оцењивање. Дозвола (лиценца) за предавача теоријске обуке има рок важења пет година и
обновиће се предавачу теоријске обуке ако је присуствовао обавезним семинарима
унапређења знања.
4. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ
Након доношења законских и подзаконских аката који регулишу област лиценцирања
испитивача на возачком испиту, Агенција је крајем 2013. године успоставила процес
лиценцирања испитивача. У складу са Директивом 2006/126/ЕЗ Европског парламента и Већа
од 20. децембра 2006. о возачким дозволама, Закон је прописао минималне стандарде које
испитивачи на возачком испиту морају испуњавати, и то:
• да има најмање пет година возачку дозволу за возила категорије B и возачку дозволу
оне категорије за коју подноси захтев за издавање лиценце за испитивача;
• да је навршио најмање 23 године живота;
• да има завршене најмање основне студије саобраћајне струке из области саобраћајног
инжењерства – усмерења друмски саобраћај, односно завршене студије друге струке у
трајању од најмање четири године и најмање једну годину радног искуства у области
безбедности саобраћаја, односно за лица која обављају ове послове на дан ступања на
снагу овог закона да имају најмање две године радног искуства на пословима
инструктора вожње или испитивача;
• да има завршену обавезну припремну наставу и да има положен стручни испит за
испитивача;
• да је од престанка важења последње мере забране управљања возилом, која му је
изречена, протекло више од две године;
• да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела
против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене
дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није
подигнута оптужница за ова кривична дела.
Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају
дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче („Службени гласник РС“ бр. 106/2020).
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Одредбама Закона из 2009. године, поред наведених услова за испитивача, испитивач је морао
да поседује лиценцу за инструктора вожње и лекарско уверење. Изменама Закона који је
ступио на снагу 03. априла 2018. године, извршене су одговарајуће промене по питању услова
за стицање лиценце за испитивача, и то:
• Испитивач не мора да поседује лиценцу за инструктора вожње већ је довољно да има
најмање пет година возачку дозволу за возила категорије „B“ и возачку дозволу оне
категорије за коју подноси захтев за издавање лиценце за испитивача;
• За лица која имају завршену високу стручну спрему друге струке (није саобраћајне
струке - друмски саобраћај), услов од најмање пет година радног искуства у области
безбедности саобраћаја умањује се на једну годину;
• Пре полагања стручног испита, кандидат за испитивача мора да има завршену обавезну
припремну наставу.

Слика 3. Процес лиценцирања испитивача након увођења припремне наставе
Извор: Агенција за безбедност саобраћајa

На слици 3 приказан је процес лиценцирања испитивача који се састоји из припремне наставе,
полагања стручног испита и похађања семинара унапређења знања. Припремна настава се
састоји од теоријског и практичног дела и реализује се у фонду од 24 часа теоријске обуке и 6
часова практичне обуке. Практични део припремне наставе спроводи се на полигону и у
саобраћају на јавном путу. Сваки кандидат за испитивача мора да присуствује свим часовима
на припремној настави коју спроводе сертификовани и посебно оспособљени предавачи
Агенције.
4.1.

Полагање стручног испита за испитивача

Стручни испит за испитивача се састоји из теоријског и практичног дела и полаже се пред
испитном комисијом за полагање стручног испита за испитивача коју образује Агенција.
Полагање теоријског дела стручног испита спроводи се путем теста који се састоји од 140
питања распоређених у седам области прописаних Законом и Правилником10 који обухвата
садржаје из следећих области: Саобраћајна етика, Саобраћајна психологија, Педагогија и
андрагогија, Безбедност друмског саобраћаја, Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача
и полагању возачког испита, Возила и Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу.
Кандидат је положио теоријски део стручног испита уколико је остварио најмање 80% од
укупног броја предвиђених бодова – појединачно из сваке области.

Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање
семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе
(лиценце) за испитивача „Службени гласник рс“, бр. 21 од 21. марта 2012, 96 од 11. децембра 2018, 106 од 7.
августа 2020.
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Након положеног теоријског дела стручног испита, кандидати за испитиваче полажу
практични део стручног испита.
Од реализованог првог практичног испита за испитиваче 13. децембра 2013. године до 2019.
године, практични испит се спроводио на рачунару тако што је кандидат за испитивача имао
задатак да током два сата, гледајући и анализирајући видео материјал на рачунару, оцени
симулирану вожњу кандидата за возача који управља возилом „В“ категорије. Видео материјал
се састојао из снимка шест полигонских радњи и снимка саобраћаја на јавном путу у укупном
трајању од 25 минута. Изменама и допунама Правилника које су ступиле на снагу 15.08.2020.
године прописано је да је кандидат дужан да положи теоријски део стручног испита у року од
12 месеци од завршетка припремне наставе, а практични део стручног испита у року од 18
месеци од завршетка припремне наставе.
Табела 3. Број и успех кандидата за испитиваче на теоријском испиту, 2013–2021. године
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Година

Полагало

Положио

%

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Укупно

375
854
292
153
170
65
422
277
259
2.967

122
529
122
73
67
36
192
87
114
1.342

32
62
42
48
40
55
45
31
44
45%

Није
положио
253
325
170
80
103
29
230
190
245
1.625

У табели 3 приказана је процентуална расподела успеха кандидата за испитиваче на
тероијском делу стручног испита. У 2014. години 62% кандидата је положило теоријски део
стручног ипсита, односно њих 529 од укупно 854 колико их је полагало. Најнижа пролазност
остварена је током 2013. и 2020 године када је теоријски испит положило свега 32%, односно
31% кандидата за испитивача.
Увођењем припремне наставе и ублажавањем захтева по питању неопходних услова које мора
да испуњава кандидат за испитивача, као и намера Агенције да се критеријуми на испиту
подигну на још виши ниво, довели су до измена у начину полагања практичног дела стручног
испита. Од 2019. године практични испит се реализује у форми симулираног возачког испита
који се одржава у ауто школи. Практични испит за испитиваче се састоји из три дела, и то:
• Методике и технике оцењивања „кандидата за возача“ при извођењу полигонских
радњи „В“ категорије;
• Демонстрације технике и вештине управљања моторним возилом „В“ категорије
кандидата за испитивача;
• Методике и технике оцењивања „кандидата за возача“„В“ категорије у саобраћају на
јавном путу.
У првом делу практичног испита један од чланова испитне комисије изводи полигонске радње
за „В“ категорију и прави намерне грешке које кандидати за испитиваче морају да
евидентирају у бодовну листу и да их опишу у испитном обрасцу.
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Кандидати који задовоље на првом делу практичног испита, настављају практични испит тако
што демонстрирају своју технику вожње и вештину извођења полигонских радњи.
Кандидат који успешно савлада и овај део практичног испита, полаже део практичног испита
који се односи на оцењивање „кандидата за возача“ у саобраћају на јавном путу и то тако што
се кандидат за испитивача налази у улози испитивача, а један од чланова испитне комисије је
у улози „кандидата за возача“.
Испитна вожња траје око 20 минута на дефинисаној траси са којом се кандидат за испитивача
упознаје пре почетка испита. Вођење бодовне листе, оцењивање „кандидата за возача“ (табела
4), управљање испитом и кретањем по испитној траси самостално реализује кандидат за
испитивача. Након што кандидат за испитивача пружи повратну информацију и изврши
анализу успешности „кандидата за возача“, следи саопштавање коначне оцене на практичном
делу стручног испита. Кандидат за испитивача је на практичном делу стручног испита добио
оцену „задовољио” ако је био успешан у свим садржајима за које је вршено вредновање и
оцењивање.
Табела 4. Пример оцењивања у саобраћају у испитном обрасцу
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Саобраћај на јавном путу – коментари:
Обилажење – укључио показивач правца па се уверио
Скретање – кретање кроз раскрсницу неодговарајућом путањом
Поступање према саобраћајном знаку ограничење брзине (40 km/h); кретао се брзином од 44 km/h
Возилом прошао линију заустављања и зауставио се испред линије прегледности

Кандидат за испитивача који је положио стручни испит за испитивача „В“ категорије, стекао
је право да полаже и остале категорије уколико испуњава Законом прописане услове.
Полагање практичног дела стручног испита за допуну категорије се спроводи тако што
кандидат за испитивача самостално реализује практични испит са „кандидатом за возача“ на
полигону и у саобраћају на јавном путу. Након издавања лиценце са роком важења од пет
година, испитивачи су у обавези да присуствују семинарима унапређења знања како би
обновили лиценцу.
Табела 5. Број и успех кандидата за испитиваче на практичном испиту, 2013–2021. год.
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Година
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.11
2020.
2021.
Укупно

11

Полагало
57
741
145
88
101
42
295
338
420
2.227

Задовољио
39
627
122
62
73
28
120
89
130
1.290

Измењен начин полагања практичног испита.
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%
68
84
84
70
66
67
41
27
31
58%

Није задовољио
18
114
23
26
28
14
175
249
290
937

Од почетка реализације практичних испита за испитиваче, испит је полагало 2227 кандидата
(табела 5). Највећи број кандидата, њих 1290, положили су овај испит, док је 937 кандидата
добило оцену „није задовољио“.
Обзиром да је систем лиценцирања испитивача успостављен крајем 2013. године, највећи број
кандидата је практични испит полагао и положио 2014. године. До 2019. године, када је
измењен начин полагања практичног испита, проценат кандидата који су задовољили на
испиту кретао се између 66% – 84%.
Увођењем новог начина полагања пролазност кандидата је значајно умањена. У 2019. години
41% кандидата је положило практични испит, док је 2020. године успешност кандидата била
свега 27%. Током 2021. године практични испит је полагало 420 кандидата од којих је 130
задовољило, што представља 31% од укупног броја кандидата који су полагали. На основу
овога, може се закључити да су изменама у начину полагања практичног испита постављени
високи захтеви и критеријуми које кандидат за испитивача мора да задовољи на практичном
испиту.
5. ЗАКЉУЧАК
Од успостављања процеса лиценцирања кадрова који се баве оспособљавањем кандидата за
возаче и реализације првих стручних испита за предаваче и испитиваче, Агенција је поставила
високе стандарде и критеријуме на стручном испиту. Увођењем практичног дела стручног
испита за предаваче, затим увођењем обавезне припремне наставе за испитиваче и измена у
начину полагања практичног дела стручног испита за испитиваче, захтеви у погледу потребног
нивоа знања и вештина неопходних за стицање лиценце за предавача и испитивача подигнути
су на још виши ниво. Одредбама Закона из 2009. године прописан је и испит провере знања
као неопходан услов за обнављање лиценце након петогодишњег периода, али је изменама
Закона из 2018. године ова одредба укинута. Перманентно усавршавање лиценцираних
кадрова остварује се обавезним похађањем прописаног броја семинара унапређења знања.
Унапређење целокупног процеса лиценцирања у наредном периоду, између осталог,
подразумева одређене измене законске регулативе које ће омогућити квалитетнију селекцију
будућих предавача и испитивача, као и увођење стручног испита за стицање лиценце за
инструктора вожње.
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СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКОМ
ИСПИТУ СА АНАЛИЗОМ РЕЗУЛТАТА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА НАКОН
УВОЂЕЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Дејан Антић1, Агенција за безбедност саобраћаја, Република Србија
Ивица Кузманов2, Агенција за безбедност саобраћаја, Република Србија

Ашстракт: Агенција за безбедност саобраћаја је 2013. године започела процес лиценцирања
испитивача на возачком испиту у Републици Србији, када су спроведени први стручни испити,
а крајем исте године издате прве лиценце. До краја 2021. године укупно је 1259 лица положило
стручни испит за испитивача, лиценцирано је 1235 испитивача, од којих 62 испитивача није
испунило прописане услове за обнову лиценце. Положен стручни испит представља један од
основних услова за издавање лиценце за испитивача на возачком испиту, а до 2019. године
кандидати нису били у обавези да похађају припремну наставу. Стручни испит за испитивача
састоји се од теоријског и практичног дела. Теоријски део стручног испита има 7 области и
полаже се писмено, путем теста. Практични део стручног испита полаже се путем студије
случаја у виду симулиране вожње кандидата за возача. У овом раду представљена су
досадашња искуства у процесу организације и реализације (начину спровођења) стручног
испита за испитивача на возачком испиту у Републици Србији, са анализом резултата
теоријског дела стручног испита. Анализа обухвата резултате теоријског дела стручног
испита за испитиваче након увођења припремне наставе.
Кључне речи: испитивач на возачком испиту, стручни испит, анализа резултата стручних
испита.

PROFESSIONAL EXAM FOR DRIVING EXAMINERS WITH ANALYSIS OF
THEORETICAL PART AFTER THE INTRODUCTION OF PREPARATORY
CLASSES
Abstract: In 2013. The Road Traffic Safety Agency started with the licensing of driver examiners in
Republic of Serbia, when the first professional exams were conducted, and the first licenses were
issued at the end of the same year. By the end of 2021, a total of 1,259 persons had passed the
professional exam for driver examiners, 1,235 driver examiners had been licensed, and since then 62
examiners have not met the prescribed conditions for license renewal. Passed professional exam is
one of the basic conditions for issuing a license for driving examiner, and until 2019, candidates were
not required to attend preparatory classes. The professional exam for the examiner consists of
theoretical and practical part. The theoretical part of the professional exam has 7 areas and is taken
in writing, through a test. The practical part of the professional exam is taken through a case study
in the form of a simulated driving of a candidate for driver. This paper presents previous experiences
in the process of organization and implementation (manner of implementation) of the professional
exam for driving examiners in the Republic of Serbia, with an analysis of the results of the theoretical
1
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part of the professional exam. The analysis includes the results of the theoretical part of the
professional exam for driving examiners after the introduction of preparatory classes.
Keywords: driving examiner, professional exam, analysis of the results of the professional exams.
1. УВОД
У овом раду представљена су досадашња искуства у процесу организације и реализације
(начину спровођења) стручног испита за испитивача на возачком испиту у Републици Србији,
са анализом резултата теоријског дела стручног испита. Такође, рад се бави анализом, односно
структуром полазника припремних настава које су организоване и реализоване у периоду од
2019. године до данас, као и резултатима улазних тестова које су полазници решавали на
припремним наставама. Детаљна анализа полагања стручног испита за испитивача обухвата
резултате теоријског дела стручног испита у периоду од увођења обавезне припремне наставе
за испитивача на возачком испиту до данас, за укупно 15 испитних рокова.
2. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ИСПИТИВАЧА
У складу са изменама ЗОБС-а (Сл. Гласник РС, 24/2018), које су ступиле на снагу 03. априла
2018. године, Агенција за безбедност саобраћаја отпочела је процес организације и реализације
обавезне припремне наставе за кандидата за испитивача. С обзиром да су усвојене измене и
допуне ЗОБС-а захтевале измену и допуну одговарајућих подзаконских аката који се односе
на процес лиценцирања испитивача, Агенција је прву припремну наставу реализовала у
фебруару 2019. године.
Табела 1. Број припремних настава и полазника по годинама
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Година

Место

2019
2019
2020
2021
2022

Београд
Врњачка Бања
Београд
Београд
Београд
Укупно

Бр. припремних
настава
6
1
4
4
1
16

Бр. полазника
299
36
153
168
46
702

До 10. априла 2022. године организовано је и реализовано укупно 16 припремних настава, за
укупно 702 полазника. Од тога, једна припремна настава је реализована у Врњачкој Бањи у
јуну 2019. године, а осталих 15 у Београду. Првих 6 припремних настава је реализовано кроз
теоријску обуку из области које кандидати полажу на стручном испиту, у фонду од 30
наставних часова. Од шесте припремне наставе која је реализована у јулу 2019. године, за
кандидате је организован и практични део припремне наставе, узимајући у обзир образовну
потребу полазника који су похађали наставу, резултате практичног дела стручног испита до
тог тренутка, као и захтеве полазника за организовањем овакве врсте обуке. До девете
припремне наставе, до јуна 2020. године, четири припремне наставе су реализоване у фонду
30 часова теоријске наставе и 6 часова практичне наставе. Након тога, од десете припремне
наставе, фонд часова теоријске наставе је смањен на 24, док је фонд од 6 наставних часова
практичне наставе задржан до данас. Просечан број полазника на припремним наставама је 44,
с обзиром да су све припремне наставе планиране за око 45 полазника.
Полазници часове теоријске наставе слушају у једној групи, док су за похађање практичне
наставе подељени у мале групе, најчешће две групе по 3 полазника дневно.
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2.1 Структура полазника припремних настава
Од укупно 702 полазника на 16 припремних настава, 20 полазника је други пут похађало ПН15
у новембру 2021. године и 7 полазника ПН16 у марту 2022. године. Дакле, укупно је 675 лица
похађало обавезну припремну наставу, која су обухваћена овом анализом, узимајући у обзир
податке о другом похађању припремне наставе за 27 полазника.
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Слика 1. Структура полазника припремних настава за испитивача
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Нешто мало мање од једне четвртине свих полазника припремних настава чине жене (24%).
Просечна старост мушкараца који су похађали наставу је 37,5 година, а жена 33,3 године.
Најстарији кандидат који је похађао наставу је мушкарац старости 70 година, а жена старости
61 годину. Од укупног броја полазника највише је полазника који имају лиценцу инструктора
вожње 36,9%, затим следе „нови“ полазници са 27,7%, они који имају лиценце предавача и
инструктора са 21,6% и на крају они који су предавачи са 13,8%. Ако узмемо у обзир све
полазнике по свим категоријама, најбројнији полазници припремих настава за испитиваче су
инструктори вожње са 58,5%, од којих мушкарци чине 61,3%. Гледано процентуално, скоро
дупло више жена је ушло у процес лиценцирања за испитивача након стицања лиценце за
предавача, а процентуално је већи и број жена које су овај процес ушле након стицања лиценце
предавача и инструктора вожње, али и као „нови“ полазници.
Према подацима који су доступни, а тичу се стручне спреме полазника припремних настава,
око 63% полазника је струке која је везана за друмски саобраћај, око 11% полазника је у овај
процес ушло са петим степеном стручне спреме, око 26% полазника је струке која у основи
није везана за друмски саобраћај већ су друге струке са искуством у безбедности друмског
саобраћаја.
2.2 Резултати улазног теста на припремној настави
На последње две припремне наставе за испитиваче, у новембру 2021. године (ПН15) и марту
2022. године (ПН16), полазници су решавали улазни тест, односно тест само-процене знања.
Улазни тест се састоји од 15 питања, од којих је 13 питања затвореног типа са по четири
понуђена одговора, од којих је само један одговор тачан, док су два питања отвореног типа,
где се од полазника тражи уписивање тачних одговора, односно репродукција знања. Такође,
на самом тесту, полазници имају могућност да упишу своју процену датих тачних одговора,
као и да оцене тежину теста који су решавали, оценом 1-10.
У анализи резултата улазног теста полазници који су похађали припремну наставу подељени
су на оне који су лиценцирани предавачи или инструктори вожње, који су „нови“ у систему
(процесу лиценцирања) и оне који су поново (други пут) похађали припремну наставу.
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Табела 2. Резултати улазног теста на припремним наставама
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Број ПН
15
16
Укупно

Бр.
полазника
48
46
94

Поени

Процена

Тежина

10,63
9,96
10,29

11,10
10,26
10,68

5,80
6,00
5,90

Поени
(%)
70,83
66,40
68,62

Положило
(%)
45,83
19,57
32,70

Примењујући критеријум са теоријског дела стручног испита од најмање 80% тачних
одговора, од укупно 94 полазника, улазни тест је на ПН15 положило 22 од 48 полазника,
односно 45,83%, а на ПН16, 9 од 46 полазника, односно 19,57%. Бољи резултати на ПН15 у
односу на ПН16, остварени су првенствено захваљујући полазницима који су други пут
похађали припремну наставу, јер је њих 12 на ПН15 положило улазни тест. Када се говори о
броју остварених поена у процентима, просечан број тачних одговора је 68,62%, што је у
просеку за два питања мање од потребног броја за критеријум од 80% тачних одговора. На обе
припремне наставе полазници су проценили да су дали већи број тачних одговора 10,68 од
стварно остварених резултата 10,29. Тежину теста су обе групе оцениле приближном оценом,
на скали 1-10, односно оценама 5,80 и 6,00.
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Слика 2. Резултати улазног теста на ПН15 (лево) и ПН16 (десно) по категорији полазника
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

На ПН15 од укупно 48 полазника улазни тест је положило 5 предавача, 4 инструктора вожње,
12 полазника који други пут слушају припремну наставу и један полазник који је „нови“ у
систему. Највећу процену броја датих тачних одговора имали су предавачи 12,80, а резултат
који су остварили био је у просеку 14 тачних одговора. Петоро предавача са ПН15 је положило
улазни тест, међутим, два предавача која други пут слушају припремну наставу нису положила
улазни тест. Инструктори вожње, њих 11, имали су најмањи број остварених поена на улазном
тесту, у просеку 9,64, а тежину теста оценили су просечном оценом 6. Три инструктора вожње
који су други пут похађали наставу, су положили улазни тест, док један није.
Улазни тест са ПН16, од укупно 46 полазника, положило је 5 предавача, 2 полазника који су
„нови“ у систему и по један инструктор вожње и полазник који други пут слуша припремну
наставу. Предавачи су овај пут дали мањи број тачних одговора (12,67), од процењеног (13,17),
али су у просеку најбоље урадили улазни тест.
С друге стране инструктори вожње имали су и овај пут слабије резултате од полазника који су
„нови“ у систему, док су и даље процењивали да су дали већи број тачних одговора за 0,5, а
тежину теста оценом 5,9. Само 1 од 10 инструктора вожње положио је улазни тест, као и 1 од
7 полазника који су други пут похађали припремну наставу.
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3. СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ИСПИТИВАЧА
До увођења обавезне припремне наставе, кандидат за испитивача је за стицање лиценце био у
обавези да положи теоријски део стручног испита и добије оцену „задовољио“ на практичном
делу стручног испита, како би се сматрало да је испит положио у целини. Изменама и допунама
правилника који регулишу област лиценцирања испитивача на возачком испиту, а које су
ступиле на снагу 15. августа 2020. године, уведени су рокови за полагање теоријског и
практичног дела стручног испита. Кандидат који похађа припремну наставу за испитивача има
рок од 12 месеци да положи теоријски део стручног испита, односно 18 месеци да положи
практични део стручног испита од завршетка припремне наставе. Имајући у виду рокове за
похађање припремне наставе и полагање стручног испита, сваки кандидат који заврши
припремну наставу има највише 5 рокова за полагање теоријског дела и највише 8, а најмање
3 рока за полагање практичног дела стручног испита.
Теоријски део стручног испита за испитивача обухвата садржаје из седам области прописаних
Програмом за полагање стручног испита за испитивача, а то су: Саобраћајна етика (СЕ),
Саобраћајна психологија (СП), Педагогија и андрагогија (ПА), Безбедност друмског
саобраћаја (БС), Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагања возачких испита
(ПР), Возила (ВО), Теорија извођења радњи са возилом у саобраћају на путу (ТИ). Практични
део стручног испита за испитивача, који се полагао путем симулације на рачунару, након
измена и допуна ЗОБС-а (2018), односно након спроведене прве припремне наставе 2019.
године спроводи се као симулација возачког испита у реалним условима.
3.1 Стручни испит за испитивача од почетка лиценцирања до данас
Посматрајући на годишњем нивоу, највећи број испита реализован је током 2014. године, када
је испиту приступило укупно 1.311 кандидата, у тој години 529 кандидата је положило
теоријски део стручног испита, а издат је и највећи број лиценци за испитиваче, укупно 625.
Најмањи број стручних испита реализован је током 2018. године, из разлога ступања на снагу
измена и допуна ЗОБС-а и чекања на усвајање и ступање на снагу подзаконских аката који
регулишу област лиценцирања испитивача. Исте године била је и највећа пролазност
кандидата на теоријском делу испита (48%).
Табела 3. Број кандидата за испитивача и њихов успех на теоријском делу стручног испита
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Година
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Укупно

Бр. испита
11
35
7
7
6
2
5
4
5
1
83

Бр. кандидата
347
1311
292
153
170
75
422
277
359
93
3499

Положио
124
529
122
73
67
36
194
87
114
18
1364

Није положио
223
782
170
80
103
39
230
190
245
75
2137

Положио (%)
35,7
40,4
41,8
47,7
39,4
48,0
46,0
31,4
31,8
19,4
39,0

Кандидати су након ступања на снагу измена и допуна ЗОБС-а, имали ограничен рок за
полагање испита у целости, односно до 30. јуна 2018. године, након чега су били у обавези да
похађају припремну наставу. Најмања пролазност кандидата на стручном испиту у периоду
пре увођења припремне наставе, била је у првој години спровођења испита, односно 2013.
године, када је испит положило 35,7% кандидата.
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3.2 Стручни испит за испитивача након увођења припремне наставе
Након увођења обавезне припремне наставе за кандидате за испитиваче, први теоријски део
стручног испита одржан је у марту 2019. године. До данас, закључно са испитом у фебруару
2022. године, организовано и реализовано је укупно 15 испита, који су обухваћени овом
анализом. Највећи број кандидата полагао је испит током 2019. године, када је била и највећа
пролазност на овом делу стручног испита на годишњем нивоу. Укупно је 1151 кандидат
полагао теоријски испит у овом периоду, односно на испит је излазило укупно 562 лица.
Теоријски испит у овом периоду положило је 413 лица, док 149 лица није положило. Од
укупног броја, 76 лица која нису положила испит су приступила испиту само једном, а два
лица су удаљена са испита због коришћења недозвољених средстава.
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Слика 3. Успех кандидата на теоријском делу стручног испита у периоду 2019-2022. година
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Посматрано по годинама, најбољи успех кандидати су остварили током 2019. године, када је
пролазност на испитима била 46,0%, у пет испитних рокова у тој години. Најмања пролазност
на испитима је до сада у 2022. години, јер је испит у једном року положило само 19,4%
кандидата. У свакој календарској години планирано је и реализовано 5 испитних рокова за
полагање теоријског дела стручног испита, осим у 2020. години, када је реализовано 4 испита.
У 15 испитних рокова, најбољи резултат на теоријском испиту кандидати су остварили у
новембру 2019. године, када је испит положило 50,4% кандидата, односно сваки други
кандидат који је полагао испит. Од укупно 121 кандидата, односно од 62 кандидата који су
положили теоријски испит, 24 кандидата је било са лиценцом предавача теоријске обуке.
Најмања пролазност на теоријским испитима била је у фебруару 2020. године, када је испит
положило само 16,2% кандидата. Од 11 кандидата који су положили стручни испит, само је
једна жена предавач теоријске обуке из првог пута положила испит, сви остали кандидати су
полагали испит два и више пута.
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Слика 4. Процентуална расподела броја полагања теоријског испита према полу
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја
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Од укупно 20 кандидата који су други пут похађали припремну наставу у новембру 2021.
године, њих 17 је полагало теоријски део стручног испита у фебруару 2022. године и само
један кандидат са лиценцом предавача је положио, 15 кандидата није положило, а један
кандидат је удаљен са испита због коришћења недозвољених средстава, односно паметног сата
помоћу којег је фотографисао тест.
Структура кандидата који су полагали теоријски испит се поклапа са структуром полазника
припремних настава, па тако од укупно 562 лица која су полагала испит у посматраном
периоду, жене чине 24%, а мушкарци 76%. Теоријски испит из првог покушаја положило је
укупно 143 лица (око 25%), међутим од укупног броја жена, чак 35,6% је положило испит из
првог покушаја, док су мушкарци испит полагали најчешће из другог покушаја, 29,5%. Када
се говори о укупном просеку, кандидатима је најчешће било потребно два излазака на испит
како би положили теоријски део, односно 27,6% кандидата је положило испит из другог
покушаја. Пролазност на испиту у другом покушају износила је 80,7%. Укупно четири
кандидата је излазило на испит шест и више пута како би положили стручни испит, док један
кандидат и након деветог изласка није положио испит.
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Слика 5. Проценат тачних одговора по областима и структури кандидата
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Анализа резултата теоријског дела стручног испита по областима дата је за укупно 1151
кандидата који је приступио полагању теоријског испита. Кандидату који поседује лиценцу за
предавача теоријске обуке на теоријском делу стручног испита за испитивача признају се
положене области Безбедност друмског саобраћаја (БС), Теорија извођења радњи возилом у
саобраћају на путу (ТИ) и Саобраћајна етика (СЕ). Због тога, у анализи резултата за предаваче
нису узимане у обзир области које су им признате, односно које нису полагали.
Посматрано за укупан број кандидата по областима, најмању просечну оцену кандидати имају
из области БС, 73,7%. Из области ТИ кандидати имају најбољу просечну оцену, 79,5%. Када
посматрамо процентуално број датих тачних одговора по областима и категорији кандидата,
најбољу просечну оцену имају предавачи и инструктори вожње из области ТИ, 82,6%.
Најлошију просечну оцену имали су инструктори вожње из области СЕ, 70,3%, а затим и из
области БС 70,9%. посматрано по категорији кандидата, најбољи просек из свих области имају
предавачи и инструктори вожње 79,7%, док најмању просечну оцену из свих области, односно
по испиту, имају инструктори вожње 73,5%. Важно је напоменути да „нови“ кандидати имају
у просеку прелазне оцене (више од 80%) из области СП и ТИ, као и да су по свим областима у
просеку бољи од инструктора вожње. Прелазну оцену из области ТИ у просеку имају 3
категорије кандидата, предавачи, предавачи и инструктори вожње и „нови“ кандидати. Из
области СП предавачи и „нови“ кандидати имају у просеку више од 80% тачних одговора.
Када посматрамо кандидате који су положили теоријски испит, најбољу просечну оцену по
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областима, имају кандидати женског пола који поседују лиценцу предавача и инструктора
вожње из области СЕ, чак 88,1%.
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Слика 6. Успех кандидата на теоријском делу стручног испита по категорији кандидата
Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

Као што је већ речено, од 562 лица која су полагала теоријски део стручног испита, 413 лица
је положило, 147 није положило и 2 лица су удаљена са испита. Када се говори о структури
кандидата који су положили стручни испит за испитивача, највећи проценат је оних који
поседују лиценцу за предавача и инструктора вожње (22,5%), а одмах затим они који поседују
само лиценцу инструктора вожње (21,4%). Међутим, када се говори о учешћу већ
лиценцираних кадрова у процесу полагања теоријског испита, треба нагласити да је чак 92,7%
лица са лиценцама предавача и инструктора положило испит. Такође, велики је проценат и
лиценцираних предавача који су положили испит, 83,8%. С друге стране, важан податак је да
нови кандидати у већем проценту полажу теоријски испит у односу на инструкторе вожње
(69% наспрам 58,7%), што се подудара са претходном анализом резултата улазног теста, где
су нови кандидати остваривали боље резултате од инструктора вожње. На крају треба
напоменути да је од укупно 657 лица која су имала право да полажу теоријски испит, испиту
приступило 562 лица, односно након завршетка припремне наставе 95 лица никада нису
приступила полагању стручног испита.
4. ЗАКЉУЧАК
Након измена и допуна ЗОБС-а, које су ступиле на снагу 03. априла 2018. године, Агенција за
безбедност саобраћаја отпочела је процес организације и реализације обавезне припремне
наставе за кандидата за испитивача.
Такође, након првих припремних настава које су реализоване почетком 2019. године,
промењен је начин полагања практичног дела стручног испита за испитивача, а уведени су и
рокови за полагање стручног испита за испитивача, изменама и допунама одговарајућих
подзаконских аката.
Припремна настава за кандидата за испитивача на возачком испиту:
➢ Организовано и реализовано 16 припремних настава за укупно 702 полазника, од којих
је 27 полазника наставу похађало два пута;
➢ Скоро четвртину (24%) полазника припремних настава за испитиваче чине жене, док је
најстарији полазник припремне наставе био мушкарац од 70 година;
➢ Просечна старост свих полазника припремних настава је 35,4 година;
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➢ Највише је полазника који имају лиценцу инструктора вожње 36,9%, затим следе
„нови“ полазници са 27,7%, они који имају лиценце предавача и инструктора вожње са
21,6% и на крају они који су предавачи са 13,8%;
➢ Ако узмемо у обзир све полазнике по свим категоријама, најбројнији полазници су
инструктори вожње са 58,5%, од којих мушкарци чине 61,3%;
➢ Око 26% полазника је струке која у основи није везана за друмски саобраћај.
Улазни тест за полазнике на припремним наставама за испитиваче:
➢ На последње две припремне наставе (ПН15 и ПН16), укупно је 94 полазника решавало
улазни тест, који се састоји од 15 питања;
➢ Улазни тест је положило 32,7% полазника припремних настава, узимајући у обзир
критеријум од 80% као на теоријском испиту;
➢ Најбољи резултат на улазном тесту имали су полазници са лиценцом предавача, са
просечно 13,3 тачних одговора, а најлошији су били инструктори са 9,4 тачних
одговора, у просеку;
➢ „Нови“ полазници имали су боље резултате на улазним тестовима од лиценцираних
инструктора вожње, а били су лошији од полазника који други пут похађају наставу;
➢ На обе припремне наставе полазници су проценили да су дали већи број тачних
одговора 10,68 од стварно остварених резултата 10,29;
➢ Тежину теста полазници су оценили просечном оценом 5,9, на скали 1-10.
Теоријски део стручног испита за испитивача:
➢ Кандидати су имали право на неограничен број излазака на стручни испит за
испитивача пре измена и допуна ЗОБС-а и подзаконских аката 2018. године;
➢ Укупно је организовано и реализовано 83 теоријских испита, којима је приступило 3499
кандидата, од којих је 39% положило испит;
➢ Највећи број кандидата (529) положио је теоријски испит током 2014. године;
➢ У односу на 68 испита пре увођења припремне наставе када је пролазност на испитима
била 40,5%, на 15 испита након тога пролазност је била 35,9%.
Теоријски део стручног испит за испитивача након увођења припремне наставе:
➢ Од марта 2019. до фебруара 2022. године организовано је и реализовано 15 теоријских
делова стручног испита;
➢ Укупно је 1151 кандидат полагао теоријски испит у овом периоду, односно на испит је
излазило укупно 562 лица;
➢ Теоријски испит у овом периоду положило је 413 лица, 149 лица није положило, а два
лица су удаљена са испита;
➢ Од укупно 20 кандидата који су други пут похађали припремну наставу у новембру
2021. године, њих 17 је полагало теоријски део стручног испита у фебруару 2022.
године и само један кандидат са лиценцом предавача је положио теоријски испит;
➢ Структура кандидата који су полагали теоријски испит се поклапа са структуром
полазника припремних настава, па тако жене чине 24%, а мушкарци 76%;
➢ Теоријски испит из првог покушаја положило око 25% кандидата, међутим од укупног
броја жена, чак 35,6% је положило испит из првог покушаја, док су мушкарци испит
полагали најчешће из другог покушаја, 29,5%;
➢ Најбољу просечну оцену имају предавачи и инструктори вожње из области ТИ, 82,6%.
Најлошију просечну оцену имали су инструктори вожње из области СЕ, 70,3%;
➢ „Нови“ кандидати имају у просеку прелазне оцене (више од 80%) из области СП и ТИ,
а у свим областима су у просеку бољи од инструктора вожње;
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➢ Највећи проценат кандидата који су положили теоријски испит поседује лиценце за
предавача и инструктора вожње (22,5%);
➢ Након завршене припремне наставе 95 лица никада нису приступила полагању
теоријског испита, а 76 лица приступило је испиту само једном и исти није положило.
Неке од будућих анализа треба да обухвате праћење полазника, односно кандидата кроз читав
процес лиценцирања, од стручне спреме полазника, преко полне и старосне структуре, до
резултата полазника на улазним тестовима и резултатима на теоријском и практичном делу
стручног испита, као о њиховим резултатима на семинарима унапређења знања или испитима
за допуну категорије. Резултати оваквих анализа свакако ће допринети унапређењу
организације и реализације припремних настава, стручних испита, семинарима унапређења
знања, односно целокупном процесу лиценцирања испитивача, али могу бити и добра основа
за разматрање прописа који регулишу ову област.
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УТИЦАЈ РЕЗУЛТАТА ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА НА ГРЕШКЕ И УСПЕХ НА
ПРАКТИЧНОМ ИСПИТУ ЗА ВОЗАЧЕ
Maрко Газдић1, Ауто школа Старт Плус, Београд
Славица Вучковић2, Ауто школа Топ 3, Ариље

Апстракт: Рад је заснован на анализи резултата кoје су постигли кандидати, изабрани
случајним избором, током спровођења теоријског дела испита за возача и упоређивањем
утицаја грешака са теоријског испита са грешкама на практичном испиту - испиту вожње.
Тиме је сагледано да ли постоји законитост понављања грешака из истих области на оба
делa испита за возаче. Кроз ту повратну информацију, уколико се утврди да постоји веза
између грешака, биће сагледане области на које треба обратити посебну пажњу на
теоријској обуци како би кандидати за возаче остварили добре резултате у даљој практичној
обуци и практичном испиту. Анализом је обухваћено 60 кандидата који су се оспособљавали
за возача „Б” категорије и стекли право на управљање возилом те категорије. Да би анализа
приказала постоје ли утицаји и других фактора, истраживање је сппроведено са по 30
кандидата из две ауто школе из два различита града.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, обука возача, теоријски испит, практични испит.

INFLUENCE OF THEORETICALEXAM RESULTS ON MISTAKES IN
PRACTICAL EXAM FOR DRIVERS
Abstract: Labor is established on the analysis of the results achieved by candidates, chosen at
random, during the conduct of the theoretical part of the driver’s exam and comparing the impact of
theoretical exam mistakes with mistakes of practical exam-driving exam. It was determined whether
there is a rightness of repeating mistakes in the same areas in both parts of the driver’s exam.
Through this feedback if it is found that there is a link between mistakes, areas that need special
attention in the theoretical training course will be considered in order for candidates for driver
licence to achieve good results in futher practical exam. The analysis included 60 candidates who
were trained as a ctegory „B” driver and acquired the right to drive a category vehicle. In order to
analyze whether there are influenses and other factors, the research was conducted with 30
candidates from two driwing schools from two different cities.
Keywords: traffic safety, driver training course, theoretical exam, practical exam.
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1. УВОД
Саобраћај омогућава безбедну и ефикасну размену добара, допремање сировина, одвожење
готових производа, пословна и рекреативна путовања, културне манифестације и многобројне
друге активности које прожимају разнолике активности савременог света. Ниједна људска
делатност није толико унапредила стандард, али истовремено ниједна људска делатност није
однела толико људских живота у мирнодопским условима, као саобраћај.
Саобраћајне незгоде нису ''несреће'', тј. страдање у саобраћају није случајно, већ је резултат
системских грешака и нерада. Тренд пораста броја погинулих и повређених у саобраћају може
се променити добро организованим радом и спровођењем добро осмишљених и
координираних мера. [2]
Најчешћи утицајни фактори који доприносе настанку саобраћајних незгода у којима учествују
млади возачи су непрописна и неприлагођена брзина, непрописно претицање, вожња под
утицајем алкохола, употреба мобилног телефона у току вожње и др. Значај изградње безбедног
понашања младих учесника у саобраћају током обуке у аутошколама доприноси смањењу
њиховог учешћа у саобраћајним незгодама у каснијем периоду.
У овом раду посебна пажња усмерена је на узорак од по 30 кандидата из две ауто школе у
различитим срединама (Београд и Ариље) који први пут стичу право на управљање возилом
„Б” категорије и колико њихове грешке на теоријском испиту утичу на даље оспособљавање,
као и на сам практични испит (испит вожње).
Претпостављено је да ће, обзиром на различите услове насељеног места и саобраћаја,
различита лица која спроводе обуку и врше испитивање на возачком испиту, бити и различити
резултати и релације између теоријског и практичног испита узоркованих по 30 кандидата.
2. АНАЛИЗА ГРЕШАКА КАНДИДАТА ИЗ АУТО ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ И АРИЉУ
Анализом је обухваћено 30 кандидата из ауто школе у Београду који су завршили са
оспособљавањем и стекли право на управљање возилом „Б” категорије. Узорковани кандидати
су спровели укупно 36 теоријских испита. Из првог пута је положило чак 26 кандидата, 2
кандидата су положила из другог и преостала 2 кандидата су полагала по 3 пута. Практичних
испита је било 61, од којих је 12 кандидата положило први пут, 9 из другог, 5 из трећег и 4 из
четвртог пута. Већ се уочава велика разлика између знања које је показано на теоријском
испиту и знања и вештина које су показане на испиту вожње.
За анализу је и у ауто школи у Ариљу случајним избором узорковано 30 кандидата, као и из
школе у Београду који су завршили са оспособљавањем за возача „Б” категорије. Подаци који
су прикупљени у овој ауто школи су врло слични са оним који су уочени у Београду. Распоред
броја грешака са теоријског испита је исти кад се посматрају области, а разлика у броју нетачно
одговорених питања је занемарљива. Практичних испита било је 48, од којих је из првог пута
положило чак 19 кандидата, што је 63,3% и то је јако висока пролазност на практичном испиту,
из другог пута положило је 6 кандидата, из трећег пута 4 и један кандидат из петог пута.
Поново је установљена велика разлика између броја полагања теоријских и практиних испита.
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3. АНАЛИЗА ГРЕШАКА СА ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА
Увидом у записнике са теоријског испита у ауто школи у Београду кумулативно било је 91
питање на које су сви кандидати заједно погрешно одговорили, при чему је установљено да су
области које није могуће применити на практичном испиту биле оне са процентуално највише
нетачно одговорених питања, док су оне од којих директно зависи кретање путем и
учествовање у саобраћају, иако је било више нетачних питања, биле оне са процентуално
мањим уделом у грешкама по областима са теоријског испита. Истовремено увидом у
документацију у ауто школи у Ариљу установљено да су била 102 нетачна одговора на питања,
што је за 10% више него у ауто школи из Београда. Ових 102 погрешно одговорена питања је
настало од укупно 33 спроведена испита, што значи да је пролазност на теоријском испиту у
овој школи 90% из првог пута.
ГРЕШКЕ НА ТОРИЈСКОМ ИСПИТУ-БЕОГРАД
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Дијаграм 1. Грешке по областима са теоријског испита
Извор: сопствено

Ако се посматра процентуално најлошије су савладане области посебне мере и овлашћења
27%, затим област дужности учесника у случају саобраћајне незгоде 22%, а знање из ових
области није могуће применити на практичном испиту.
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Дијаграм 2. Грешке по подобластима из правила саобраћаја
Извор: сопствено
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Када се узме у обзир област „правила саобраћаја” где је било укупно 27 нетачних одговора, а
током спроведених 36 испита из ове области било је 648 питања, долази се до удела у грешкама
од 4%, што указује да су правила саобраћаја добро савладана.
Такође се може уочити да из подобласти „обилажење и претицање” има највише нетачних
одговора, обзиром да на једном испиту има 5 питања из ове подобласти то је 180 питања на 36
спроведених испита што процентуално износи 3,8% удела у грешкама. Из подобласти
„брзина” било је на испитима 5 нетачних одговора од укупно 108, што је 4,6% одговора из те
подобласти.
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Дијаграм 3. Грешке у подобластима из саобраћајне сигнализације
Извор: сопствено

Слично је запажање и за област „саобраћајна сигнализација” (дијаграм 3.) где су на 24 питања
дати погрешни одговори од укупно 432 питања, тако да је то удео од 5,5% у односу на број
питања. Знање које покаже кандидат на теоријском испиту из правила саобраћаја и саобраћајне
сигнализације је веома важно за квалитет практичне обуке и практични испит.
ГРЕШКЕ НА ТЕОРИЈСКОМ ИСПИТУ-АРИЉЕ
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Дијаграм 4. Грешке по областима на теоријском испиту
Извор: сопствено

Са дијаграма 4. се види да се грешке на теоријском испиту подударају у обе школе, јер поново
највише нетачно одговорених питања има из области правила саобраћаја и саобраћајне
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сигнализације, али процентуално гледано то су изузетно добри резултати, јер кандидат има
највише питања из те две области што је 80% питања на теоријском испиту, тако да је и већа
вероватноћа да кандидат стекне више нетачних одговора у овим областима него у оним које
су мање заступљене на теоријском испиту. Поред свих грешака, чињеница је свакако да је ипак
пролазност на теоријском испиту одлична, мећутим знање показано у овом сегменту
оспособљавања се не преноси у толикој мери на практични испит.
4. АНАЛИЗА ГРЕШАКА СА ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА
Практични испит се састоји из две целине, испитивања знања на полигону и друга целина
испитивање знања у саобраћају на јавном путу. На полигону се оцењује припрема возила и
полигонске раднње, а у саобраћају на јавном путу основне радње, поступања, техника вожње
и недозвољене радње.
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Дијаграм 5. Број кандидата и грешке на полигонским радњама
Извор: сопствено

На дијаграму 5. је приказан број кандидата који је задобио негативне бодове, где се јасно
уочава да је прва радња на полигону вожња напред са променом степена преноса и уназад са
променом саобраћајне траке изузетно лоше савладана - од укупно 61 спроведених практичних
испита на 56 испита радња није успешно изведена, а на коју није могуће утицати теоријским
делом обуке. Поред ове радње, због неуспешног паркирања у обе гараже било је 4 кандидата
који су оцењени са „НП” (није положио).
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Дијаграм 6. Број кандидата у грешкама
Извор: сопствено

У обе школе приликом оцењивања полигонских радњи поклапају се грешке у сличном обиму
по радњама, мада полигон није мерило знања кандидата и тога колико се кандидат добро
сналази у саобраћају на јавном путу.
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Дате су скраћенице назива грешака приказаних на дијаграму 6:
• ВНСПСП- вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом саобр.
Траке,
• ПВПВУ- паркирање возила подужно вожњом уназад,
• ПВППУВУ- паркирање возила под правим угломвожњом уназад,
• ПОВС3МУ2СТ- полукружно окретање возила са 3 потпуна маневра у 2 саобраћајне
траке,
• ЗИПВНУ- заустављање и покретање возила на путу са успоном и
• КИЗ- кочење и заустављање.
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Дијаграм 7. Број кандидата који су добијали негативне бодове у радњама
Извор: сопствено

Када се говори о радњама возилом у саобраћају на путу има 13 различитих при чему су грешке
кандидата груписане углавном у 5 радњи као што се може уочити са дијаграма 7. Кандидати
углавном стичу негативне бодове у овом делу испита из разлога непоштовања правила о
извршавању радње по алгоритму од 5 корака, при чему се уочава да радњу кретање по путу
као грешку има сваки кандидат, а затим је радња скретање где је од 61 спроведен испит на 51
испиту било негативних бодова, као и радња обилажење где се види да је на 33 испита било
негативних бодова. Сада се већ уочава да оно знање које је показано у правилима саобраћаја
на теоријском испиту се са аспекта безбедности преноси на практични испит, међутим када
кандидат за исту радњу добије 9 негативних бодова оцењује се са „НП”, а који се углавном
стичу као што је већ поменуто јер не извршавају провере „УБР” (поглед у унутрашње
огледало, бочно огледало и поглед преко рамена). Анализом је установњено да на чак 26
спроведених испита кандидат је добио оцену „НП” због овог сегмента на практичном испиту.
Грешке које су недозвоњене на испиту заузимају чак 31% разлога због којих је кандидат на
испиту оцењен са „НП”. Од укупно 61, испит у 19 случајева био је разлог нека од
недозвољених радњи.
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Дијаграм 8. Недозвољене грешке приликом извођења радњи, односно поступања
Извор: сопствено
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Анализом евидентираних недозвољених радњи на испиту уочено је да је најчешћа
недозвољена радња „НПОПП” непоштовање прописа о првенству пролаза, односно
пропуштању возила, односно пешака, односно шинских возила, за коју је чак 8 кандидата
добило оцену „НП”, а на теоријском испиту није било ниједне грешке из те подобласти.
Кандидати лако науче значење светала на семафору или већина са тим предзнањем се и упише
у ауто школу, међутим на дијаграму 6. се види да и пролазак на жуто светло није тако ретка
грешка на практичном испиту, или је то случај да приликом оцењивања испитивач бележи
оцену „НП”, јер је правилником дефинисано да се то тако оцењује.3 Исти случај је и са
недозвољеном радњом незаустављање на саобраћајни знак „обавезно заустављање”, као и за
кретање левом страном у смеру кретања. Добра теоријска обука заправо пуно значи када
кандидат стекне право на управљање возилом и на његово даље учење и понашање у
саобраћају, међутим грешке које кандидат направи приликом полагања практичног испита не
зависе само од знања којим располаже, већ има утицаја и како се остали учесници понашају.
Није тако ретка ситуација да кандидат буде оцењен са ,,НП” због возача који се појаве изненада
и приближе кандидату великом брзином (непрописном брзином), а да такву ситуацију
кандидат није могао да види ни предвиди, а притом није ни вешт као остали возачи који
располажу дужим возачким стажом, да ублажи такву туђу грешку, као и код непрописног
понашања пешака у саобраћају у виду изненадног ступања на коловоз, где испитивач пре
кандидата делује на команду уређаја за заустављање, па кандидат буде оцењен са оценом
,,НП”.
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Дијаграм 9. Недозвољене грешке приликом извођења радњи, односно поступања
Извор: сопствено

Ауто школа у Ариљу спровела је 48 испита са 30 кандидата, од чега је 19 кандидата положило
испит из првог пута. Тако високој пролазности доприноси то што су кандидати из такве
средине где се сусрећу са вожњом доста пре ауто школе, и већ имају развијену моторику са
неким командама на возилу, тако да брзо савладају управљање возилом и инструктори имају
више времена да се посвете примени прописа и правила за време вожње као и то да за време
практичне обуке кандидат који брзо савлада управљање возилом пређе више километара, а и
то што је мала средина и лако се упознају са трасама по којима се оспособљавају.

Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања
евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит, “Сл.
гласник РС”, бр. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016, 82/2016, -испр.,
63/2017 и 112/2017
3
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Највећи проблем кандидатима у тим мањим срединама представљају учесници који се
непрописно понашају, као возачи који се крећу брзинама већим од дозвољених при чему
кандидат не направи добру поцену и добија оцену „НП” за радњу НПОПП и пешаци који се
због слабијег интензитета саобраћаја не придржавају прописа и правила, а чије понашање у
великој мери утиче да кандидат добије негативну оцену.
Грешке које кандидати праве на практичном испиту у овој школи нису повезане по било којој
законитости са грешкама на теоријском испитун [5], и углавном се тичу недозвољених радњи,
као и радњи у саобраћају на путу где се негативни бодови стичу зобог изостављеног уверавања
или непотпуног уверавања, тако да се подударају са овим грешкама из ауто школе у Београду.
Табела 1. Упоређени реултати са теоријског испита између две школе
ГРЕШКЕ НА ТЕОРИЈСКОМ ИСПИТУ
АШ БГ
АШ АР
ОБЛАСТИ
Укупан
Број
Укупан Број
број
питања

Безбедност саобраћаја
Возач
Пут
Возило и технички услови
Правила саобраћаја
Саобраћајна сигнализација
Превоз терета и лица возилима
Дужности у случају саоб. незгоде
Возачке дозволе
Посебне мере и овлашћења

36
36
36
72
648
432
36
36
72
36

грешака

6
2
3
9
27
24
2
8
2
10

број
питања

33
33
33
66
594
396
33
33
66
33

грешака

10
3
6
14
29
18
0
12
1
9

Табела 2. Упоређене најчешће грешке по сегментима практичног испита у којима су
кандидати стицали негативне бодове и оцене „НП”
ГРЕШКЕ НА ПРАКТИЧНОМ ИСПИТУ

Радње на
јавном
путу

ПОЛИГОН

Ауто школа
Број спроведених испита са
30 кандидата
ВНСПСП
ПВПВУ
ПВППУВУ
ПОВС3МУ2СТ
ЗИПВНУ
КРЕТАЊЕ ПО ПУТУ
ПРЕСТРОЈАВАЊЕ
СКРЕТАЊЕ
ОБИЛАЖЕЊЕ

Недозво
љене
радње

ОДНОС ПРЕМА ПЕШАКУ
НПОПП
ЖУТО СВЕТЛО
ЗНАК СТОП
КР. ЛЕВОМ СТР.
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БГ АР
61 48
56
16
12
6
0
61
12
51
33
8
8
5
4
2

39
14
16
2
1
46
14
42
40
11
10
1
7
1

4. ЗАКЉУЧАК
У циљу унапређења стања из обаласти безбедности саобраћаја примењују се разне
метедологије, при чему се сматра да је оспособљавање кандидата за возача најефикаснији
превентивни метод, тако да сва лица која су задужена за овај сегмент требају да настоје да
оспсобљавање буде што квалитетније и потпуније како би се постигли задати циљеви.
Континуираним радом и спровођењем теоријске и практичне обуке на начин којим је то
предвиђено могу се постићи високи циљеви само уколико, не само ауто школе раде свој посао,
већ и ако остали учесници у саобраћају имају ставове о безбедном учествовању у саобраћају,
не треба деловати едукацијом само на кандидата за возача и чекати неког да се одлучи за
стицање неке од категорија, већ осмислити неке методе да се изграде безбедни ставови пре
тога. Тако да уз посвећен рад локалних самоуправа и школа, кроз неки од видова едукације и
кампања везаних за безбедност у саобраћају, треба унапредити ниво свести о безбедном
учествовању у саобраћају. На такав начин ће се направити такво окружење где ће учесници
моћи да једни другима омогуће да исправе грешку, а све у циљу да се број саобраћајних
незгода сведе на нулу. Ауто школе и локалне самоуправе би могле да развију неки вид сарадње
где би се утицало на оне групе учесника који су више пута кажњени за прекршаје који су од
виталне важности за безбедност у саобраћају. На такав начин би се уредио ситем у ком би се
кандидати осећали растерећеније и у коме би се лако и брзо адаптирали на самостално и
безбедно учествовање у саобраћају.
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АНАЛИЗА ЗНАЊА ВОЗАЧА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРЕМЕНА ТЕОРИЈСКЕ
ПРОВЕРЕ ПОЗНАВАЊА САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА
Братислав Лукић1, Министарство одбране Републике Србије, Машински факултет у Нишу
Игор Милановић2, Министарство одбране Републике Србије, Академија техничко –
васпитачких струковних студија Ниш
Ивица Ристић3, Техничка школа Врање
Александар Гошић4, Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш

Апстракт: У ери доступности великог броја улазних података о знању возача, уочава се
проблем неопходности њихове систематизације, анализе и претварања у значајне
информације, које играју важну улогу у доношењу оптималних одлука. Приступи машинског
учења нуде средства за моделирање образаца и корелације података како би открили односе
и предвидели будуће догађаје. Предвиђање степена познавања саобраћајних прописа од
стране возача кроз време омогућава адекватно сагледавање потреба за обнављањем знања
возача, чиме се превентивно делује на безбедност саобраћаја.
Возачи заборављају нека правила саобраћаја која не примењују интезивно или погрешно
тумаче. Обзиром да је заборављање активан процес у људском организму, потребно је
сагледатида ли је потребно након одређеног времена од стицања возачке дозволе поново
похађање теоријске наставе о познавању саобраћајних прописа и у ком периоду.
Циљ рада је да се изврши анализа и предвиђање деградације познавања саобраћајних прописа
током времена код возача. У анализи је вршено тестирање возача различитих година
старости и времена поседовања возачке дозволе, при чему су дефинисане старосне групе у
зависност од времена добијања возачких дозвола, а провера знања је вршена на основу теста
Заједнице саобраћајних школа.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, знање, машинско учење, предвиђање.

ANALYSIS OF DRIVER KNOWLEDGE DEPENDING ON THE TIME OF
THEORETICAL VERIFICATION KNOWLEDGE OF TRAFFIC REGULATIONS
Abstract: In nowadays of big data availabilaty on driver knowledge, there is a problem of need for
their systematization, analysis and conversion into relevant informataion, which plays an important
role in making optimal decisions. Machine learning approaches offer tools for modeling patterns and
correlating data to discover relationships and predict future events. Predicting the level of knowledge
of traffic regulations by drivers over time enables adequatеly consideration of the need to monitor
the knowledge of drivers, which has a preventive effect on traffic safety.
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Drivers forget some traffic rules that are not applied intensively or misinterpreted. Since forgetting
is an active process in the human body, it is necessary to consider whether it is necessary after a
certain time from obtaining a driver's license to re-attend theoretical classes on knowledge of traffic
regulations and in which period.
The aim of this paper is to analyze and predict the degradation of knowledge of traffic regulations
over time in drivers. The analysis tested drivers of different ages and times of possession of a driver's
license, defining age groups depending on the time of obtaining a driver's license and testing
knowledge based on the test of the Association of Traffic Schools.
Keywords: traffic safety, knowledge, machine learning, forecasting.
1. УВОД
Понашање учесника у саобраћају зависи од бројних фактора, као што су возачке способности,
знање, став, психофизичко стање, стечено образовање, старосна доб и сл. Истраживања
показују да се млађи возачи понашају неоговорније те учествују у већем броју саобраћајних
незгода, међутим потребно је анализирати познавање саобраћајних прописа кроз време,
обзиром да се велики број саобраћајних незгода догађа због непоштовања истих.
Возачи који су стекли возачку дозволу у средњим стручним школама, знање за познавање
саобраћајних прописа стичу кроз четворогодишње школовање, док возачи који стичу возачку
дозволу у ауто школама слушају теоријску наставу о познавању саобраћајних прописа за нпр
„Б“ категорију у виду 40 часова који се реализују за 14 радних дана.
Оспособљавање возача је основа од чијег квалитета у многоме зависи какав ће се возач у
саобраћају наћи након полагања испита и добијања возачке дозволе. Теоријском обуком се
поред стицања знања жели формирати правилан став о безбедном учешћу у саобраћају,
међутим треба се утврдити да ли се теоријска обука треба вршити само код кандидата и
несавесних возача или је потребно да сви возачи после одређеног број година „освеже“
познавање саобраћајних прописа. Ниво познавања саобраћајних правила и прописа се често
смањује проласком дужег временског периода, јер се нека правила која се дуже не примењују
и заборављају.
Циљ рада је да се сагледа и анализира ниво знања возача током времена након добијања
возачке дозволе, са аспекта година старости, протеклих година од добијања возачке дозволе и
пола особа која управљају возилима. У оквиру рада биће извршено класификовање и
предвиђање познавања саобраћајних правила и прописа током година и установљавања
законитости које важе за наведене атрибуте. Важност евентуалног уочавања смањења нивоа
знања возача током времена, доводи до потребе да се у циљу повећања безбедности у
саобраћају, временом врши одређена обука.
2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
У овом раду вршено је тестирање познавања саобраћајних прописа и правила возача који су
возачку дозволу стекли кроз похађање средње стручне саобраћајне школе и возача који су
возачку дозволу стекли у ауто школама. Истраживање је рађено у периоду од 01.03. до
18.03.2022. године у Врању. Приликом истраживања обухваћени су ученици средње техничке
школе, студенти, запослена лица свих социјалних и образовних категорија, професионални
возачи као и пензионисана лица. Возачи нису били упознати да ће бити извршена провера
познавања правила у саобраћају, а сам одабир лица је вршен случајним избором.
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Тестирању је било подвргнуто укупно 200 возача. Од укупног броја испитаника 71 особа је
била женског пола, а 129 мушког пола. Испитаници су старости од 17 до 73 године, док је
време протекло од добијања возачке дозволе од једне до 50 година.
Сви возачи су били подвргнути теоријској провери познавању правила у саобраћају који се
користе у средњим стручним школама, а које је објавила Заједница саобраћајних школа
Републике Србије. Овај тест се решавао у штампаној форми и није постајала могућност
коришћења помоћних средстава (других лица, рачунара, телефона и сл), обзиром да су тестови
били различити.
Тестови Заједнице саобраћајних школа Републике Србије имају укупно 50 питања подељених
на 5 области. Максимални број бодова по тесту је био 110. У свакој области је било по 10
питања од чега:
− Прва област се састојала од питања са саобраћајним ситуацијама у сликама, која су носила
2 или 3 бода.
− Друга област се састојала од питања у вези са изразима, појмовима, правилима саобраћаја,
која су носила од 1 до 3 бода.
− Трећа област се састојала од саобраћајних знакова који су носили по 2 бода.
− Четврта област се састојала од решавања редоследа проласка на две раскрснице које су
носиле по 4 бода, као и допунских табли, ознака на коловозу, знакова која дају овлашћена
лица која су носила од 1 до 3 бода.
− Пета област се састојала од питања у вези са одузимањем возачке дозволе, искључења
возила и возача, техничким прегледима, која су носила 1 или 2 бода.
3. МАШИНСКО УЧЕЊЕ
У циљу обраде података са тестова испитаника, кориштено је машинско учње. Врло је тешко
прецизно, односно алгоритамски описати неке врсте задатака које људи лако решавају. За неке
врсте задатака могу се дефинисати алгоритми за решавање, али су ти алгоритми врло сложени
и захтевају велике базе знања. У многим областима се континуирано прикупљају подаци са
циљем да се из њих нешто сазна. Анализа података овог типа захтева приступе који ће
омогућити да се открију правилности, законитости у подацима које нису ни познате, ни
очигледне, а могу бити корисне и ту је своју улогу нашло машинско учење. Постоји неколико
разлога зашто системе машинског учења треба користити. У изучавању многих појава, ови
системи су корисни у случајевима: где алгоритамска решења нису на располагању, где постоји
недостатак формалних модела, или је ограничена стручност у разумевању сложених функција.
Они имају потенцијал за откривање нових односа међу појмовима и хипотезама испитујући
записе успешно решених предмета и могу гомилати знање које тек треба да буде
формализовано.
Вештачка интелигенција је област рачунарства која се последњих деценија најбрже развија.
Област вештачке интелигенције обухвата два приступа вештачком учењу. Први представља
проучавање алгоритама садржаних у људском уму, док други приступ подразумева развој
програма који уче из претходних података [1]. Машинско учење је област вештачке
интелигенције која се бави изградњом прилагодљивих рачунарских сиситема који су способни
да побољшавају своје перформансе користећи информације из искуства [2]. Машинско учење
укључује многе дисциплине, као што су теорија вероватноће, статистика, теорија
апроксимације, конвексна анализа и теорију сложености алгоритама и која обухвата
проучавање алгоритама и статистичких модела које користе рачунарски системи за
извршавање неких задатака [3].
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За извршавање таквих комплексних задатака не користе се експлицитне команде и
инструкције, већ се ситеми ослањају на шаблоне и кораке закључивања. Употреба машиснког
учења је напредовала у последње две деценије, од истраживања у лабораторији до практичне
употребе распрострањене у широкој комерцијалној употреби [4].
Машинско учење је занимљиво и због своје тежње да се приближи људском учењу по
ефикасности, као и да га објасни, односно пружи теоријски модел за њега. За машинско учење
се може рећи да се заснива на идеји да постоје генерички алгоритми који могу рећи нешто
интересантно о скупу података, а да притом не мора да се напише посебан код за тај проблем.
Уместо да се пише код, убаце се подаци у генерички алгоритам, а он направи своју логику на
основу података [5]. Један од најчешћих задатака учења који се јавља у пракси је
класификација, док је регресија задатак машинског учења у коме објектима одговарају
вредности из скупа реалних бројева.
У машинском учењу постоје две главне формулације проблема учења, и то: надгледано и
ненадглеадно учење. Надгледано учење представља приступ проблему учења који се односи
на ситуације у којима се алгоритму заједно са подацима из којих учи дају и жељени излази.
Надгледано учење захтева да модел буде обучен коришћењем скупа за обуку, где сетови обуке
за учење укључују карактеристике и резултате. Уобичајени алгоритми надгледаног учења под
надзором укључују регресиону анализу и статистичку класификацију [6]. Ненадгледано учење
представља приступ проблему учења који се односи на ситуације у којима се алгоритму који
учи пружају само подаци без излаза, а од алгоритма који учи очекује се да сам уочи неке
законитости у подацима који су му дати [7].
Постоје четири главна корака у развоју алгоритама машинског учења. Први корак је издвајање
карактеристика, што је кључно за метод машинског учења. Затим се формира табела
оперативне класификације која се добија применом кластера, након чега се бирају важне
карактеристике које могу побољшати тачност и ефикасност. На крају, скуп података за обуку
се користи за обуку модела, након чега се скуп тестова користи за процену модела [8]. Модел
треба верно да описује појаве, односно ентитете, због чега се препознају особине и односи у
датом домену који се представљају атрибутима. Прави је изазов је одабрати праве атрибуте
како би процес машинског учења добио жељене резултате (Слика 1). Поред тренирања и
тестирања модела, најчешће се ради и валидација модела како би се: изабрао најбољи модел
између више кандидата, одредила оптимална конфигурација параметара модела и избегли
проблеми „over/under-fitting“.

Слика 1. Процес машинског учења

Извор: http://ri4es.etf.rs/materijali/predavanja_old_/IS_P11_MasinskoUcenje.pdf
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Квалитет учења је директно завистан од избора простора хипотеза, јер је утврђено да
претерано богатство простора хипотеза по правилу доводи до лошијих резултата [2].
4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
На основу извршеног тестирања на Слици 2 приказани су упоредни резултати спроведеног
тестирања по областима, где су посебно истакнуте раскрснице. Интересантан податак је да,
уколико се посматра тест Заједнице саобраћајних школа и ако се разматра данашњи праг
пролазности на теоријском испиту возачког испита од 85%, од укупно 200 испитаника
положило би испит њих 18, односно 9%, при чему је 14 возача добило возачку дозвоу у
последње 3 године, односно чија је старост мања од 20 година. Просечан број освојених поена
приликом реализације тестирања на испитној популацији је 69,24%. Посебно је забрињавајуће
решавање раскрсница, где је остваrен најмањи број поена, а која директно утиче на безбедно
управљање у саобраћају.

Слика 2. Резлутати тестирања по областима
Извор: сопствено

Узимајући у обзир године старости на Слици 3 приказан је однос резултата тестирања у односу
на године старости за мушкарце и жене. На графикон се може видети тренд лошијих резултата
кроз године старости који је сличан и за особе мушког и женског пола, при чему постоје
одступања посебно у најбројнијој групи испистаника до 20 година старости где су резултати
тестирања у интервалу 42,73 - 96,36, међутим средња вредност резултата наведене класе је
74,5%.

Слика 3. Резултати тестирања у односу на године старости
Извор: сопствено
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Апроксимација добијених резултата може наједноставније да се добије применом линеарне
регресије где се на Слици 4 види права са трендом опадања знања током времена. На основу
овог опадања може се предвидети познавање саобраћајних прописа у функцији времена, при
чему би се повећањем обухвата популације добио прецизнији модел.
Разматрајући однос резултата познавања саобраћајних прописа у односу на број година од
добијања возачке дозволе приказан на Слици 4 може се доћи до сличног закључка као и са
годинама старости.

Слика 4. Резултати тестирања у односу на број година од добијања возачке дозволе
Извор: сопствено

Иако се линеарним моделом лако описује тренд познавања саобраћајних прописа у функцији
времена, машинским учењем, односно учењем из података постоје модели који боље
апроксимирају резултате добијене провером знања, њихову валидацију и поновно тестирање
модела над истим скупом података који су приказани у Табели 1. Што је коефицијент
детерминације већи и корен средње квадратне грешке мањи то је модел којим се врши
предвиђање бољи.
Табела 1. Преглед модела и мере успешности предвиђања резултата тестирања знања возача
Извор: сопствено

Модел
SVM
(Fine Gaussian)
GPR
(Rational Quadratic)
Neural Network
(Trilayerer)
Ensemble (Bagged
Trees)

Корен
Коефицијент
Корен средње
Коефицијент
средње
детерминације
квадратне
детерминације квадратне
валидације
грешкевалидације
тестирања
грешке
тестирања
0.39

9.4391

0.41

8.5629

0.37

9.5622

0.38

8.8106

0.33

9.8103

0.39

8.7

0.32

9.8983

0.39

8.7613

Linear Regresion

0.31

9.9476

0.22

9.8703

Tree
(Fine Tree)

0.26

10.254

0.32

9.1856
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На основу прикупљених података модел којим се најбоље апроксимирају резултати
прикупљања знања кроз време и врши предвиђање је класификатор „машина на бази вектора
носача” (енгл. Support Vector Machine – SVM) [9]. На слици 5 приказано је предвиђање
резултата познавања саобраћајних прописа применом наведеног модела, како у функцији
година старости возача, тако и у функцији протеклих година од добијања возачке дозволе.
стварни подаци
предвиђање

Слика 5. Предвиђање познавања саобраћајних прописа применом модела SVM
Извор: сопствено

Разматрајући познавање раскрсница, обзиром да је у тесту Заједнице саобраћајних школа
наведено свега два питања не може се извршити релевантна апроксимација са прихватљивом
грешком, међутим на Слици 6 се види да постоји негативан тренд познавања раскрсница са
годинама старости и проласком времена од добијања возачке дозволе. Међутим, евидентно је
половично познавање саобраћајних раскрсница до 50 године страрости, односно до 30 година
од добијања возачке дозволе, након чега углавном није одговорено ни на једно од понуђена
два питања.
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Слика 6. Резултати тестирања познавања раскрсница у зависности од година старости и
броја година од добијања возачке дозволе
Извор: сопствено
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5. ЗАКЉУЧАК
Знање возача и возачке вештине, поред правилно изграђеног става, чине основне постулате за
безбедно учешће возача у саобраћају. У раду је приказано да се током времена знање возача
умањује, да возачи са већим стажом све слабије познају саобраћајне прописе, те се може
закључити да се њихово учешће у саобраћају током времена све чешће заснива на стеченом
искуству, рутини у вожњи и познавању само најосновнијих правила.
Ограничење истраживања спроведеног за писање овог рада је да се ради о малим узорцима
испитаника као и да примењени модели не дају довољно података да ли су разлике у
постигнућу возача резултат случајности или системског деловања независних варијабли.
Посматрајући тест Заједнице саобраћајних школа и ако се разматра данашњи праг пролазности
на теоријском испиту возачког испита од 85%, само 9% испитаника положило би испит.
Забрињавајући резултат је што возачи нису решили 41% раскрсница. Мора се напоменути да
тестови Министарства унутрашњих послова имају више понуђених одговора са више тачних
одговора, док тестови Заједнице саобраћајних школа имају више понуђених одговора са
једним тачним одговором.
Аутори су мишљења да мора постојати нека форма едукације. Предлог аутора би био, да се
одговарајућим изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, обавежу сви возачи
или одговарајуће категорије да слушају 10 часова теоријске наставе приликом продужавања
возачке дозволе. Након одслушаних предавања возачи би полагали само теоријски део испита
и то само раскрснице, основна правила саобраћаја и саобраћајне знакове. Аутори предлажу
праг знања од 60%. Капацитете за спровођење ових едукација и тестирања би требало тражити
у стручним саобраћајним школама и ауто школама. Предлог би био и начин финансирања.
Уколико возачи у последње три године не би направили ни један саобраћајни прекршај,
финансирање едукације и испита би сносила држава или локална самоуправа по систему
“несавесни финансирају савесне”, који се већ примењује у одговарајућим ситуацијама. У
зависности од броја прекршаја и тежине прекршаја едукација и тестирање би различито
коштали. На тај начин добили би још једну превентивну меру за повећање безбедности
саобраћаја.
За даљи рад потребно је извршити испитивање веће популације како би се побољшала
репрезентативност и на основу трендова и вишекритеријумског одлучивања одредио период
у животном веку возача или години након добијања возачке дозвлоле када би требало исти да
похађају поново теоријску наставу из саобраћајних прописа, јер је из наведеног очигледно да
заборављање директно утиче на слабо познавање одређених саобраћајних прописа, што
касније доводи до настанка саобраћајних незгода услед погрешно донешених одлука из
непознавања прописа, посебно раскрсница.
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УЛОГА АУТОСИМУЛАТОРА У ОБУЦИ ВОЗАЧА
ЗА ЕКОНОМИЧНУ ВОЖЊУ
Срђан Љубојевић1, Војна академија, Универзитет одбране у Београду
Срђан Димић2, Војна академија, Универзитет одбране у Београду

Апстракт: Друмски саобраћај је велики потрошач фосилних горива и значајан генератор
загађења атмосфере угљен-диоксидом и другим штетним једињењима и честицама. Један од
одговора на овај проблем јесте економична вожња (еко-вожња) која, осим што доноси
уштеде у потрошњи горива, доприноси и мањем загађивању средине и безбеднијем одвијању
транспорта. Ако се еко-вожња пореди са другим мерама, којима се такође остварују
поменути циљеви, онда се еко-вожња може уврстити у јефтиније мере и мере средње до
велике ефективности. Иако концепт еко-вожње обећава много, у пракси се често не
остварују жељени ефекти, али углавном због погрешне или недовољно истрајне примене. Као
непосредни „кривци“ за овакве резултате, идентификовани су возачи, који суштински треба
у пракси овај концепт и да примене. Истовремено, као узроци неадекватне примене ековожње у пракси најчешће се помињу недостатак знања и одговарајуће обуке возача.
У раду су приказани резултати истраживања и позитивна искуства у употреби
аутосимулатора приликом обуке возача за економичну вожњу. Истакнути су примери
програма обуке у различитим државама, као и анализе ефеката употребе аутосимулатора
и саме обуке, на смањење потрошње горива и емисије угљен-диоксида.
Кључне речи: еко-вожња, аутосимулатори, обука возача.

THE ROLE OF DRIVING SIMULATORS IN ECO-DRIVING TRAINING
Аbstract: Road traffic is a hugeconsumer of fossil fuels and a significant generator of air pollution
by carbon dioxide and other harmful compounds and particles.One of the problem solutions is
economical driving (eco-driving) which, in addition to bringing savings in fuel consumption, also
contributes to less environmental pollution and safer transport.If eco-driving is compared with other
measures, which also achieve the mentioned goals, then eco-driving can be included in cheaper
measures and measures of medium to high effectiveness. Although the concept of eco-driving
promises a lot, in practice the desired effects are often not achieved, but mainly due to incorrect or
insufficiently persistent application. Drivers, who essentially need to apply this concept in practice,
have been identified as the direct "culprits" for such results. At the same time, the lack of knowledge
and appropriate driver training is most often mentioned as the causes of inadequate application of
eco-driving in practice.
This paper presents the results of research and positive experiences in the use of car simulators in
training drivers for economical driving. Examples of training programs in different countries were
highlighted, as well as analyzes of the effects of the use of car simulators and the training itself, on
reducing fuel consumption and carbon dioxide emissions.
Keywords: eco-driving, driving simulators, training of drivers.
1
2

srdjanljubojevic@gmail.com
srdjandimic@yahoo.com

652

1. УВОД
Транспортни сектор, као велики потрошач енергије, има значајан негативан утицај на животну
средину. С обзиром на чињеницу да је транспорт, поготово друмски, велики потрошач
фосилних горива и значајан генератор загађења атмосфере угљен-диоксидом и другим
штетним једињењима и честицама, смањење потрошње горива, па последично и загађења
животне средине, је један од највећих приоритета свих земаља [16].
Један од могућих одговора на овај проблем јесте еко-вожња, која представља еколошки
прихватљив и трошковно ефикасан начин вожње, који подразумева безбедну и одговорну
технику вожње са минималном потрошњом горива. Потенцијал примене еко-вожње, као
концепта промене понашања возача и одржавања возила са циљем остварења утицаја на
смањење потрошње горива и смањење емисије штетних гасова, препознале су бројне земље.
У складу са тим, многе земље широм света покренуле су различите програме обуке возача за
еко-вожњу [16].
Циљ еко-вожње је првенствено да возачи у потпуности овладају техником управљања возилом
и коришћењем савремених технолошких уређаја, затим да се у највећој могућој мери смањи
потрошња горива и продужи експлоатациони век возила, његових склопова и елемената, као
и да се повећа безбедност саобраћаја и самим тим избегну или смање оштећења робе и возила
изазваних саобраћајним незгодама [17].
Ако се еко-вожња пореди са другим мерама, којима се такође остварују поменути циљеви,
онда се еко-вожња може уврстити у јефтиније мере и мере средње до велике ефективности.
Иако концепт еко-вожње обећава много, у пракси се често не остварују жељени ефекти, али
углавном због погрешне или недовољно истрајне примене. Као непосредни „кривци“ за овакве
резултате, идентификовани су возачи, који суштински треба у пракси овај концепт и да
примене. Истовремено, као узроци неадекватне примене еко-вожње у пракси најчешће се
помињу недостатак знања и одговарајуће обуке возача.
У циљу унапређења обуке и примене концепта еко-вожње, употреба аутосимулатора налази
све већу примену. Захваљујући новим технологијама креиране су и одређене апликације које
возачима помажу да возилима управљају на еколошки прихватљив начин.
2. АУТОСИМУЛАТОРИ У ОБУЦИ ВОЗАЧА
Транспортне организације, како би смањиле оперативне трошкове, улажу значајне напоре и
средства да њихови возачи унапреде своје вештине и формирају позитивне навике. У тим
настојањима савремена техничка достигнућа на подручју примене виртуелне стварности
заузимају запажено место.
Различита технолошка решења и модели аутосимулатора широко су распрострањени у обуци
возача широм света. При томе, пажња није усмерена само на аспекте безбедности и
унапређења возачких знања, вештина и навика есенцијалних за обављање задатака на
конкретном радном месту (за одређен профил возача), већ и на аспекте економичне вожње
(рационалне потрошње погонског горива). Аутосимулатори, према дефиницији, обухватају
сва средства за обуку и тренинг возача, која симулационом технологијом креирају
контролисано виртуелно окружење 3.
Као код сличних дидактичких средстава, код аутосимулатора је много важнији садржај који
треба усвојити, него само хардверско решење. Хардвер треба да буде такав да омогућава
остварење циљева обуке и олакшава реализацију самог процеса.
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Дидактички садржаји (различити сценарији саобраћаја који се могу дочарати, начин давања
инструкција и погодност праћења и управљања процесом обуке, алати и механизми усвајања
знања и др.) представљају суштинску вредност аутосимулатора.
Присутно је више критеријума класификације аутосимулатора. Најчешћи критеријум је
комплексност технолошког решења, односно могућности и ниво квалитета симулације
стварности. Према овим критеријумима аутосимулатори се деле на 4: аутосимулаторе
ниских (Low-End Simulators), средњих (Mid-Range Simulators) и високих перформанси (HighEnd Simulators).
Аутосимулатори ниских перформанси (Low–End Simulators) често се називају и Low – Fidelity
симулаторима, јер дочаравају стварност са релативно ниским нивоом квалитета – са малом
уверљивошћу, слика 1.

Слика 1. Аутосимулатори ниских перформанси
Извор: https://perfecto.tistory.com/8

Аутосимулатори средњих перформанси (Mid-Range Simulators или Medium –
FidelitySimulators) широким дисплејима омогућавају видно поље од 80 до 120° спреда, односно
до 60° назад, слика 2. Иако аутосимулатори из ове категорије често имају ограничења у
покретљивости возачке кабине, одликује их широк дијапазон ефеката којима дочаравају
стварну саобраћајну ситуацију, па самим тим пружају и много могућности за употребу.

Слика 2. Аутосимулатори средњих перформанси
Извор: https://viragesimulation.com/vs600m-truck-simulator/

654

Карактеристике аутосимулатора високих перформанси (High–End Simulators или High–Fidelity
Simulators) јесу веома софистицирани системи визуелизације и графичког приказа слике,
модели реалних возила и возачких кабина, као и комплексне покретне платформе, слика 3.

Слика 3. Аутосимулатори високих перформанси

Извор: https://www.barco.com/en/customer-stories/2016/q1/2016-01-21%20-%20vi%20grade%20volvo

3. ЕКО-ВОЖЊА
Еко-вожња је приступ који има за циљ да промени неефикасно понашање возача у вожњи, како
би се смањила потрошња горива и загађење животне средине. Примена еко-вожње је
релативно јефтина и тренутна, а смањење потрошње горива може бити значајно. Посебна
предност овог приступа огледа се у томе да не треба улагати у реконструкцију возног парка,
већ само у једноставну промену стила вожње.
У складу са тим, еко-вожња подразумева примену једноставних правила у управљању возилом
у циљу смањења потрошње горива и загађења животне средине. Поред тога, предности ековожње су вишеструке и обухватају [16]:
− Ниже оперативне трошкове,
− Нижу потрошњу горива,
− Смањене трошкове одржавања,
− Смањен негативан утицај на околину,
− Повећану безбедност на путевима,
− Унапређен статус возача као професије,
− Развијање конкурентности међу возачима,
− Повећану продуктивност и поузданост возног парка.
У многим земљама дат је велики акценат на значај тренинга и обуке возача о еко-вожњи као и
праћењу показатеља њиховог рада. Студија која је спроведена у ЈГСП Нови Сад, 2013. године
о ефектима еко-вожње потврдила је да је могуће остварити значајне уштеде у потрошњи
горива и емисији угљен-диоксида краткорочно [2], што је у складу са резултатима из других
истраживања рађених широм света [20,9]. Истраживања показују да еко-вожња доводи и до
повећања безбедности у саобраћају [8], као и да усвојени практични савети за еко-вожњу поред
смањења потрошње горива и емисије угљен-диоксида доводе и до смањења буке, смањења
стреса код возача, мањег хабања компоненти возила, смањеног непредвиђеног понашања
возача, итд. [12,15,18].
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У литератури је дефинисано пет златних правила еко-вожње [11]:
− Одржавање равномерне брзине при мањем броју обртаја мотора,
− Предвиђање у саобраћају,
− Провера притиска у гумама макар једном месечно,
− Ранија промена у виши степен преноса током убрзавања, а приликом успоравања
користити моторно кочење,
− Смањење додатне потрошње енергије услед употребе радија и климе, која доводи до
веће потрошње горива. Поред тога, саветује се и смањење непотребног терета на
возилу.
Сврха програма обуке у еко-вожњи је да возачима пружи знање (теоријска обука) и вештине
(практична обука) за ефикаснију вожњу. У табели 1 сумирани су резултати објављених
програма обуке у еко-вожњи, по питању потрошње горива пре и непосредно после (или
одређеног периода после) обуке. Неке студије су укључивале и контролну групу да би се боље
проценили ефекти обуке. Као што је приказано у табели 1, проценат уштеде горива је
генерално у распону од 2-15% и значајно варира између програма и појединаца. Програми
еколошке вожње укључивали су теоријску обуку, практичну обуку или њихову комбинацију.
Програми се могу разликовати у стратегијама еко-вожње, категоријама возила, полазницима
и условима вожње. У одређеним ситуацијама, стил вожње возача може резултирати разликама
у потрошњи горива (а самим тим и емисији угљен-диоксида) од 2 до 35% између смиреног и
агресивног возача.
Табела 1. Приказ различитих програма обуке у економичној вожњи и њихових ефеката

Извор: Eco-driving technology for logistics transport fleet to reduce fuel consumption and emissions, UTS Final
Project Report, Sydney, Australia, (2018)
Програм

Облик обуке и период праћења ефеката

Уштеда у гориву или смањење емисије CO2
0%

Квинсленд
Аустралија
Квебек
Канада
Квинсленд
Аустралија
Атина
Грчка
Хелсинки
Финска
Немачка
Упсала
Шведска
Упсала
Шведска
Онтарио
Канада
Калифорнија
САД
Португал
Француска
Белгија
Сингапур
Шведска
Калгари
Канада

5 активности повећаног интензитета
6 седмица пре и 12 седмица после обуке
6 часова теоријске и практичне обуке
2 месеца пре и 6-10 месеци после обуке
једноставна теоријска обука
непосредно пре и после обуке
теоријска и практична обука
1,5 месеци пре, непосредно после и 2 месеца после обуке
7-часовни курс еко-вожње или прве помоћи, на аутосимулатору
непосредно пре и после курса и 6 месеци после обуке
мотивациона и полудневна теоријска обука
12 месеци пре и 6 месеци после обуке
теоријска и практична обука (појачаног интензитета)
краткотрајна 3-месечна студија
теоријска и практична обука (појачаног интензитета)
неколико година пре и једну годину после обуке
курс дизајниран на подацима из периода пре обуке
10 месеци пре и 6 месеци после обуке
садржај пласиран путем EcoDrivingUSA веб-сајта
4-месечна студија
4-часовна едукација о еко-вожњи и индивидуални извештаји
2-3 месеца пре и после обуке
обука у еко-вожњи и саветовање
непосредно пре и после обуке
4-часовна теоријска и практична обука
неколико месеци пре и после обуке
теоријска и практична обука
непосредно пре и после обуке
индивидуална обука и систем за праћење у возилу
3 седмице пре и после обуке
курс дизајниран на подацима из периода пре обуке
1 месец пре и после обуке

5%

10%

15%

20%

додатно: -10% CO, -7% HC и -4% NOx

теоријски тренинг није имао ефекта
удобност путника је погоршана

57% унапређено понашање у вожњи
43% без промене или погоршање понашања
додатно: -8% NOx

4-10% смањења у празном ходу

Генерално, програми који су процењивали ефикасност одмах након обуке показали су
очигледна побољшања у потрошњи горива, емисији угљен-диоксида и понашању у вожњи док
су дугорочне студије показале да је утицај обуке временом ослабио. То је зато што су возачке
навике, које су се развиле кроз дугогодишњу праксу, биле укорењене и стога их је било тешко
променити у кратким програмима обуке [14].
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Сагледавајући правила и суштину обуке у еко-вожњи, може се констатовати да је еко-вожња
суштински саставни део и обуке безбедне вожње.
4. ПРИМЕНА АУТОСИМУЛАТОРА У ОБУЦИ ВОЗАЧА ЗА ЕКО-ВОЖЊУ
Теорија понашања потврђује да је најважнији образовни елемент у промени понашања возача
директна повратна информација током непрекидне и континуиране вожње. Примена
аутосимулатора је позиционирана као моћан приступ, алат или скуп техника које усмеравају
циљану промену понашања и побољшавају начин на који се предузимају различите
активности тако да они који су укључени почну да предузимају жељене радње док
доживљавају више забаве, уживања и задовољства у извршавању задатака. Студије показују
позитивне резултате усвајања вештина [16]. Начин да се возачи едукују да побољшају своје
возачке вештине је пружање неопходних повратних информација о њиховом стилу вожње у
реалном времену. Програми обуке еко-вожње имплементирани су у бројним земљама и
показали су се изузетно ефикасним и са еколошког и са финансијског аспекта [1].
У Великој Британији, спроведено је истраживање утицаја обуке на аутосимулатору на
смањење потрошње горива у транспорту [13]. У овом истраживању група од 36
професионалних возача прошла је кроз програм обуке на аутосимулатору, док је друга група
возача обуку прошла на реалном возилу. Као главни закључак истиче се податак да је група
возача која је имала обуку на аутосимулатору имала значајније повећање економичности своје
вожње за приближно 15,7% у односу на групу возача који нису имали обуку на
аутосимулатору. Охрабрени овим и сличним истраживањима, велики број предузећа чија је
основна делатност транспорт у свакодневну пословну праксу увео је различите облике
тренинга возача на аутосимулаторима.
Увидевши значај обуке и уштеда које се остварују, обука возача у еко-вожњи се уврстила у
стандардни део понуде великих произвођача возила. Власници аутотранспортних предузећа
су слали возаче на обуку, јер су резултати били видљиви одмах, нарочито у смањеној
потрошњи горива. Међутим, примећено је да су резултати временом слабили и да су се возачи
враћали на старе возачке навике већ после пар месеци од завршене обуке. Овај проблем може
бити умањен имплементацијом додатне продужене сарадње између произвођача возила и
аутотранспортних предузећа. Наиме, продужена сарадња се састоји у томе да инструктор на
месечном нивоу прати резултате возача које је обучавао о еко-вожњи и шаље извештаје са
одређеним коментарима власнику фирме. Након тога према одређеном плану инструктор би
контактирао возаче и подсетио их на принципе еко-вожње.
Истраживања [4,5] потврђују позитиван аспект еко-вожње применом операција током вожње
као што су убрзање, успорење, рад возила у стању мировања и одржавање равномерне брзине,
а које највише утичу на потрошњу горива. Поред тога, истраживања [10,19] потврђују и
побољшање перформанси возила као и смањење потрошње горива применом практичних
савета. Неки од њих су: предвиђати услове у саобраћају, побољшати одржавање возила,
изабрати одговарајуће гориво, побољшати аеродинамику, избегавати прекомерну тежину
возила итд.
При benefit – cost анализи употребе аутосимулатора у обуци возача, трошкови су експлицитни
и веома уочљиви, док су користи употребе аутосимулатора препознатљиве, али не тако
експлицитне као трошкови. Неке користи од увођења аутосимулатора у обуку возача могу се
изразити новчано (нпр. повећање продуктивности, кроз смањење времена потебног за обуку и
курсирањеи смањење потребног броја инструктора).
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Други део користи може се, пре имплементације аутосимулатора и реализације адекватних
истраживања, на индиректан начин приближно квантификовати (смањење трошкова
осигурања, емисије штетних гасова, оперативних трошкова – трошкова погонског горива,
трошкова пнеуматика и сл.).
5. ЗАКЉУЧАК
У раду је приказан значај еко-вожње и могући начини обуке возача за еко-вожњу применом
аутосимулатора, како би се утицало на промену стила вожње, а у крајњем би се постигло
смањење потрошње горива и загађење животне средине. Чињеница је да се број логистичких
активности сваке године све више повећава, а заједно са њима и друмски транспорт. Генерално
гледано, транспорт, поготово друмски, има огроман утицај на транспортне трошкове
компанија, а према неким подацима трошкови горива у друмском транспорту представљају
између 30% и 50% укупних трошкова.
Како би се, са једне стране, максимизирао профит, а са друге смањио негативан утицај
друмског транспорта на животну средину, у ери експанзије логистичких и транспортних
компанија, било је неопходно наћи компромисно решење. Као једно од могућих решења
наведеног проблема, препозната је еко-вожња.
Промена вишегодишње праксе и навике возача није једноставан процес због културолошких,
техничких и образовних баријера. Да би се еко-вожња усвојила и постигли жељени резултати
у економском и еколошком смислу потребно је осмислити добар концепт интервенција које
ће укључивати образовање, регулативе и новчане подстицаје.
Програми обуке за еко-вожњу и уређаји који дају повратне информације у возилу се обично
користе за имплементацију вештина еколошке вожње. Након обуке или коришћења уређаја у
возилу, примећено је тренутно и значајно смањење потрошње горива и емисије угљендиоксида уз благо продужено време путовања. Међутим, утицаји еко-вожње временом се
смањују због укорењених возачких навика које су се развијале током година. То подразумева
неопходност развоја квантитативних предлога за еколошку вожњу и њихово интегрисање у
хардвер возила како би се генерисала сталнија и једнообразнија побољшања, као и развој
ефикаснијих и трајнијих програма обуке и уређаја у возилу.
Поред смањења потрошње горива и остваривања већег профита, разлог због ког би компаније
требало да се одлуче на усвајање концепта еко-вожње јесте и смањење загађења животне
средине и промовисање друштвено одговорног понашања.
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ПРИМЈЕНА ИНОВАТИВНИХ СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА У ПРОЦЕСУ
ОБУКЕ КАДИДАТА ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Марко Јовић1, Ауто-школа „Топ-Л” Прњавор, Република Српска

Апстракт: Обука кандидата за возаче моторних возила је дјелатност од посебног
друштвеног значаја, а обавља се по посебном програму који обухвата теоретски дио,
практични дио и програм прве помоћи. Установе које се баве обуком дужне су да изводе
обуку на начин којим ће се обезбиједити да кандидати науче и усвоје правила саобраћаја и
етичке норме понашања у саобраћају, овладају техником управљања возилом и стекну остало
знање и вјештине потребне за безбједно учествовање у саобраћају. Примјеном савремених и
иновативних метода рада са кандидатаима, настоји им се на што једноставнији начин
приказати како да кроз обуку и процес учења стекну исправне ставове и навике, које ће
временом претворити у вјештину управљња моторним возилом. У раду су приказана, као
примјер добре праксе, нека од иновативних средстава и помагала која се већ користе у
оспососбљавању кандидата у Ауто-школи „Топ-Л” у Прњавору.
Кључне речи: ауто-школа, оспособљавање, безбједност, кандидат.

APPLICATION OF INNOVATIVE MEANS AND AIDS IN THE PROCESS OF
TRAINING CANDIDATES FOR MOTOR VEHICLE DRIVER
Abstract: Training of candidates for drivers of motor vehicles is an activity of special social
importance, and is carried out according to a special program that includes the theoretical part,
practical part and first aid program. Training institutions are obliged to conduct training in a way
that will ensure that candidates learn and adopt traffic rules and ethical norms of traffic behavior,
master the technique of driving a vehicle and acquire other knowledge and skills necessary for safe
participation in traffic. By applying modern and innovative methods of working with candidates, we
try to show them in the simplest possible way how to acquire the right attitudes and habits through
training and the learning process, which will eventually turn into the skill of driving a motor vehicle.
The paper presents, as an example of good practice, some of the innovative tools and aids that are
already used in the training of candidates at the Driving School "Top-L" in Prnjavor.
Keywords: driving school, training, safety, candidate.
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1. УВОД
Обука кандидата за возаче моторних возила је дјелатност од посебног друштвеног значаја. Из
наведених разлога обука кандидата захтјева мултидисциплинаран притуп, јер се кроз исту
сусрећу кандидати који различито доживљавају и различито се понашају кроз цјелукупан
процес обуке. Обука се обавља по посебном програму који обухвата теоретски дио, практични
дио и програм прве помоћи.
Установе које се баве оспособљавањем дужне су да изводе обуку на начин којим ће се
обезбиједити да кандидати науче и усвоје правила саобраћаја и етичке норме понашања у
саобраћају, овладају техником управљања возилом и стекну остало знање и вјештине потребне
за безбједно учествовање у саобраћају. Примјеном савремених и иновативних метода рада са
кандидатаима, настоји им се на што једноставнији начин приказати како да кроз обуку и
процес учења стекну исправне ставове и навике, које ће временом претворити у вјештину
управљања моторним возилом. У раду су приказана, као примјер добре праксе, нека од
иновативних средстава и помагала која се већ користе у оспососбљавању кандидата у Аутошколи „Топ-Л“ у Прњавору.
2. ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА ОБУКА – ПОВЕЗАНОСТ УЧЕЊА У УЧИОНИЦИ
И НА ВОЗИЛУ
Учење представља цјеложивотни процес који првенствено зависи од појединца или јединке
која учи и онога који истој преноси то знање. У данашње вријеме експанзије дигитализацје и
масовног кориштења друштвених мрежа и разних других медија, процес учења нажалост је
постао доста отежан. Знања која се посједују су површна и кратког вијека када говоримо у
ширем смислу. Наравно, појединци који то желе константно проширују своја знања и стварају
од себе мултидициплинарну особу што их и издиже од осталих . Предност рада и у учионици
и на самом терену у аутомобилу је вишеструка, првенствено јер се кроз ова два вида учења
надомјешћује и употпуњује знање, како теоријско, тако и практично. Учионица представља
мјесто гдје су кандидати доста опуштенији и имају могућност да погријеше без икаквих
последица, те да се на сопственим грешкама уче. Предност ауто-школа које врше теоријску и
практичну обуку огледа се у повезаности и лакоћи објашњавања и усвајања знања, јер уколико
кандидат не може у пракси да савлада одређену радњу, након завршеног часа вожње, враћа се
у учионицу гдје ће му детаљно бити објашњено које су то његове грешке, односно он сам може
да опише и покаже шта му није јасно у процесу обуке.
Током рада са кандидатима, сарадње са колегама, кориштења литературе разних земаља и
њихових искустава, увиђено је да однос кандидата и инструктора, односно предавача мора
бити заснован на узајамном повјерењу, а не као у већини случајева на принципу ауторитета.
Са промјеном државног уређења, породичних и међуљудских односа долази и до промјене
понашања појединаца, односно интересних група које улазе у сам процес обуке. Околина
данас представља један сегмент који битно утиче на обликовање личности једног кандидата и
његових ставова.
Данашња обука се не заснива само на принципу учења кандидата одређеним радњама,
правилима саобраћаја, већ је неопходно извршити један психолошко-социјални приступ. Већ
приликом првог разговора у ауто-школи неопходно је извршити ,,класификацију“ кандидата
на основу одређених параметара. У даљем раду са кандидатима ова класификација представља
полазну основу за рад са истим, јер омогућује да се изврши опредјељење у одређеној мјери
којим моделом треба да се приступи коме кандидату.
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Неки кандидати имају проблем групног рада на теоријској настави, одређен број долази са
породично-социјалним проблемима, одређена група долази јер је „присиљена“ на неки од
начина, те је неопходно извршити један мултидисциплинаран приступ цјелокупној групи.
Ово захтјева од самог предавача, а и инструктора један шири угао посматрања и приступа
сваком појединцу на засебан начин.

• рад у групама
• фронтална настава
• метод усменог излагања
• метод демонстарације и
илустрације
• уџбеници и друга
наставна средства
• презентације, видео
материјал
УЧИОНИЦА

ВОЗИЛО

• обука у реалним
условима
• вјежбање до стицања
вјештине управљања

• објашњење практичних
грешака без ,,притиска"
околине
• комуникација кандидатиструктор
• тражење заједничког
модела рјешења
проблема
УЧИОНИЦАВОЗИЛО

Слика 1: Повезаност учионица-возило
Извор: сопствено

Сарадња између предавача и самих инструктора у оквиру ауто-школе може у знатном
унапредити сам процес обуке. Инструктори су ти који са ,,терена“ доносе информације о
понашању кандидата, њиховом усвајању или неусвајању одређених знања, односно радњи.
Овако прикупљени подаци могу бити значајна полазна тачка у разрађивању нових или
побољшавању већ постојећих метода обуке.
3. ОБУКА КАНДИДАТА СА ОСВРТОМ НА ПАСИВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ ВОЗИЛА
Пасивна безбједност путника унутар возила данас представља један од фактора приликом
одабира и куповине самог возила. Можда овај елемент још увијек није заступљен колико би
требао да буде, али у самом процесу обуке кандидата могуће је извршити едукацију истих и
повећати затупљености ових елемената приликом њихове куповине возила.
Пасивна безбједност представља све оне елементе, дијелове и склопове који помажу у заштити
путника, а данас и других учесника у саобраћају (пјешака, бицилилиста и сл.) када је већ дошло
до настанка саобраћајне незгоде. Свака тема, па и ова, да би била занимљива и разумљива
неопходно је да буде изложена на један прихватљив начин самим кандидатима. Само таквим
приступом може се радити на подизању њихове свјести о улози и употреби ових елемента, те
усмерити их да исти буду важан фактор приликом одабира и куповине личног возила.
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3.1 Симулатор наслона за главу
Наслон за главу преставља елемената на који се прије неког времена није ни обраћала нарочита
пажња. Овај дио система пасивне безбједности некад се сматрао сувишним и ,,сметао“ је
возачима и путницима, јер се није схватила његова права вриједност и улога. У раду са
кандидатима увиђено је да објашњавање овог елемента уопште не привлачи њихову пажњу,
те се приступило изради симулатора наслона за главу.

Слика 2: Симулатор наслона за главу у ауто-школи ,,Топ-Л”
Извор: сопствено

Симулатор који је конструисан у оквиру наведене ауто-школе са аспекта врсте материјала
састављен је од мјешовитих компоненти. Дио по коме се креће сама макета возачеве главе
направљен је у уздужном паду под углом од 18. Овај угао, као и сами силиконски точкови
који покрећу макету, омогућују да од започињања слободног кретања возачеве главе, па до
заустављања иста развије брзину од 5,14 km/h. Возачева глава је причвршћена за симулатор
путем носача. Носач и глава су повезани путем завојне опруге која има за циљ да изврши
симулацију кретања врата возача током саобраћајне незгоде.
3.2 Системи ваздушних јастука
Ваздушни јастуци као систем пасивне безбједности могу се подијелити према мјесту уградње
и то на:
- предњи јастуци (возачев и сувозачев);
- јастуци за доње екстремитете;
- бочни ваздушни јастуци у сједишту;
- бочни ваздушни јастуци у самом штоку или крову;
- јастуци између сједишта.
На слици 3 приказани су показни елементи ваздушних јастука који се користе у оквиру
наведене ауто-школе.
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Слика 3: Демонстративни ваздушни јастуци који се користе у оквиру вјежби
Извор: сопствено

Кадидати у наведеној ауто-школи током теоријске наставе пролазе кроз један реалан приказ
овог система, гдје се упознају са начином функционисања, сврхом и правилном употребом
ових средстава. У досадашњем раду у процесу обуке кандидата за возача моторног возила,
уочено је да су ,,живи“ примјери, односно системи које кандидати могу да осјете чулом вида
и додира много реални и њима занимљиви. Сама пажња на предавањима је знатно повећана
приликом приказивања и објашњења на пример ,,да се возачев ваздушни јастук активира за
око 50 милисекунди, док бочни јастук активиацију изврши за 15 милисекунди, што је осам
пута брже од трептаја ока“ [1].
3.3 Сигурносни појас
Сигурносни појас је елемент пасивне безбједности са којим се кадидати свакодневно сусрећу,
али у већини случајева не знају ништа више о њему него како да га користе, ако га упоште и
користе на исправан начин. Значај сигурносних појасева и начин функционисања се обрађује
на предавањима кроз одређене методске цјелине. На слици 4 приказан је један појас који се
користи у оквиру показних вјежби у ауто-школи. Тип појаса који је овде приказан јесте систем
куглице са предзатезачем опремљен микро-гасним генератором.

Слика 4: Модел сигурносног појаса који се користи на предавањима
Извор: сопствено

Велик број кандидата уопште и не зна шта се то дешава када их сигурносни појас блокира у
сједишту, шта се то догађа када се уђе у аутомобил, свеже појас, а он се сам благо притегне.
На предавањима у оквиру наведене ауто-школе описује се начин рада микро гасног
генератора, како долази до контролисане експлозије у истом, на шта она утиче,
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те како се изврши предзатезање појаса. Каква је корист од коришћења појаса, односно колико
он помаже у погледу безбједности, кандидатима се приказује кроз примјере на самим
појасевима. На овај интерактиван и занимљив начин, настоји се допријети до кандидата, те
подићи им свијест о значају кориштења сигурносног појаса.
4. ОБУКА КАНДИДАТА СА ОСВРТОМ НА ЕЛЕМЕНТЕ АКТИВНЕ
БЕЗБЈЕДНОСТИ ВОЗИЛА
4.1 Симулатор пнеуматика
Данас се обука и сами кандидати у одређеном броју базирају искључиво само на ,,механичко“
учење вожње у циљу да коначна евалуација процеса обуке буде позитивна без додатног знања,
занемарујући основе познавања возила. Радећи са кандидатима сагледано је да исти након
положеног возачког испита нису у довољној мјери оспособљени да изврше ,,основне“
поправке, односно да отклоне одређене кварове на возилима. Такав квар који се често може
десити јесте и пуцање пнеуматика на наплатку.
Из наведеног разлога приступљено је изради једног симулатора који омогућује вјежбање
скидања и постављања пенеуматика. На слици 5 приказан је наведени симулатор.

Слика 5: Симулатор замјене пнеуматика који се користи за вјежбање
Извор: сопствено

Симулатор је смјештен у учионици тако да је вјежбање могуће без обзира на атмосферске
услове. Поред скидања и постављања пенуматика, кандидатима се појашњава начин
надувавања истог, ознаке на самом пенуматику и кварови који се јављају у процесу
експлатације.
4.2 Кочни систем возила
Битан елемент у систему активне безбједности возила јесте и кочни систем. У циљу лакшег
разумјевања улоге и начина функционисања, исти се кандидатима предочава путем видео
презентација и самих елемената који су битни у овом систему, а које могу уживо да виде у
просторијама ауто-школе. На слици 6 приказане су компоненте које се појашњавају
кандидатима по принципу: исправно − неисправно. Затим се појашњава како настају кварови
и шта ти кварови могу имати за последицу на њиховом возилу. На крају се врши демонстрација
свих значајних електро-компоненти овог система, њихов отказ у току експлоатације и како се
он манифестује у пракси, као и повезаност система дијагностике на табли са инструументима
и квара у реалним условима експлоатације.
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Слика 6: Дио елемента кочног система за приказ кандидатима
Извор: сопствено

5. УПОТРЕБА НАОЧАРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ АЛКОХОЛА И ДРУГИХ
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Колико је сама конзумација алкохола и других психоактивних супстанци штетна и опасна у
свакодневном животу, а посебно у саобраћају, кандидатима се настоји приказати уз помоћ
,,пијаних“ наочара. Примјеном ових наочара запажено је да кандидати кроз занимљив начин
стичу знање о штетености наведених супстанци. Рад се одвија у групама гдје кандидати морају
пронаћи одређене предмете или извршити одређену радњу у возилу, као што је промјена
степена преноса, што им је знатно отежано са овим наочарима. На слици 7 приказане су
наочаре које се користе у процесу обуке у ауто-школи.

Слика 7: ,,Пијане“ наочаре које се користе у обуци у ауто-школи
Извор: сопствено

Након кориштења ових наочара врши се дискусија кандидата и предавача у циљу размјене
мишљења и исправљања погрешних ставова. Кроз наведено предавање путем видео снимака
и презентација кандидатима предочава се како алкохол и друге психоактивне супстанце утичу
на њих, колико им времена треба да почну дјеловати, какви су ефекти дјеловања те колико
просјечној особи треба времена да из организма избаци све штетне супстанце. Примјер из
праксе са предавања гласи ,, уколико напустите забаву у 01:00 часова са 1,5 ‰ алкохола у крви,
при томе узимајући у обзир да се ради о здравој особи са просјечно здравим организмом,
алкохол би био елиминисан из организма тек око 16:00 часова. Што значи да је просјечном
здравом организму потребно 15 часова да метаболизмом разгради 1,5 ‰ алкохола у
организму“ [4].
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6. УПОТРЕБА НАОЧАРА ЗА СТВАРАЊЕ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ
Напредак технике, нарочито дигиталне технологије омогућио је употребу и ВР наочара
односно наочара које репродукују виртуелну реалност. Помоћу ових наочара могуће је
приказати вожњу моторног возила или бицикла, кретање пјешака, као и саму саобраћајну
незгоду на тај начин да кандидати ,,уживо“ учествују у овом процесу. На слици 8 приказане
су ВР наочаре које се користе на теоријским предавањеима у ауто-школи.

Слика 8: ВР наочаре које се користе у обуци у ауто-школи
Извор: сопствено

Тип наочара који се користи на предавањима је нешто једноставније грађе јер имају два сочива
за лијево и десно око. На овај начин наочаре се повезују са мобилним телефоном преко кога
се врши репродукциај видео записа, који је подјељен у лијеви и десни сегмент. Телефон се
смјешта унутар самих наочара те репродукцијом видео записа настоји се створити осјећај
непрекидног простора у коме се кандидат налази [2]. Видео запис се налази у таквом формату
који омогућује да сочива наочара која се налазе одмах испред кандидата врше репродукцју и
,,варају“ мозак кандидата тако да имају осјећај да се окрећу, ходају, трче, раде скоро све
физичке покрете што се репродукују кроз наочаре, на тај се начин кандидату се чини да се и
он налази унутар видео записа.
На основу свега изнесеног и досадашњег искуства, запажање је да употребом друге генерације
наочара која има директну везу са рачунаром и екране за лијево и десно око, а не један
подјељен, може се знатно више допринијети у преношењу знања кандидатима. Такође,
употребом наочара за праћење погледа, односно зјеница возача, могуће је пратити кандидата
у смислу видног поља. Овај занимљиви технолошки додатак омогућује да се у току вожње
поставе наочаре кандидату које уопште не ремете његово видно поље.
На слици 9 приказане су наочаре за праћење видног поља. На овај начин камере које су
уграђене у предњу страну наочара снимају саобраћај испред возила, а сензори са унутрашње
стране биљеже положај зјеница возача. Овако добијен подаци се обрађују рачунарски на
основу чега се добија слика, доносно видео снимак гдје у суштини завршава поглед возача,
које су опасности биле у његовом видном пољу, а он их није на вријеме или их није уопште
уочио. Након завршене вожње податке је могуће послати кандидату на његов мобилни уређај
гдје би и он сам могао да анализира своју вожњу и уочи шта није било у реду, те на шта би
требао још више да буде фокусира у циљу побољшања своје безбједности у саобраћају.
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Слика 9: Наочаре за праћење видног поља

Извор: https://www.researchgate.net/figure/Mobile-eye-tracker-camera-configuration-and-video-output-with-crosshairs-showing-gaze_fig1_329438528)

7. ЗАКЉУЧАК
Данашња технологија омогућује да се сама обука кандидата за возача моторног возила подигне
на нови, виши ниво, али у зависности колико су и предавачи и инструктори спремни да се томе
посвете. У великом броју случајева ауто-школе користе и раде само на оним дјеловима који
им законодавац прописује ,,присиљава“ према њиховим ријечима да испуне.
Могућности за иновације и стална побољшања су велика, нарочито на пољу размјене
информација и искустава. Ризница информација су земље које имају развијене системе
прикупљања и обраде квалитативних података из процеса обуке кандидата. Унапређење
образовања субјеката који се баве пословима обуке као и испитивања кандидата представља
један од круцијалних елемената, јер је данас њихово знање по питању информатичке
„писмености“, а и саме способности у процесу испитивања и обуке у одређеној мјери веома
упитно. Само мултидисциплинарнм приступом и размјеном стеченог знања може се ова област
подићи на нови ниво, ниво од којег ће имати користи и кандидат и друштво у цјелини.
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АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА СТИЦАЊЕМ ПОЧЕТНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА И
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Апстракт: За професионалне возаче, као и за многе друге професионалне извршиоце послова
законом су уведене обавезне лиценце. Извор лиценцирања професионалних возача у Републици
Србији је на основу императива за унапређење њихове безбедности у саобраћају, у потреби
да се због природе међународног транспорта уведу прописи који су у складу са
законодавством Европске Уније, а такође и у смерницама рада тимова експерата у окиру
специјализованих радних група које раде на томе да се национални прописи ускладе са
прописима Европске Уније. У раду је дат преглед основних садржаја прописа у Европској
унији на основу којих је дефинисана ова област и у Србији, а такође су приказане обавезе
професионалних возача у Репиблици Србији, у погледу стицања почетне квалификације и
обављања периодичне обуке. Обзиром на број професионалних возача, као и инфраструктурне
и друге капацитете за реализацију предвиђених обука професионалних возача, овај процес је,
започео са значајним кашњењем у односу на доношење закона који га је предвидео обавезним,
а данас се одвија са скромним ресурсима и резултатима, и само са делом професионалних
возача у Србији. Несумњиво је да се од обавезе обуке професионалних возача, предвиђене
законом, неће одустати, али још увек има простора да се пронађе ефикасније решење за ту
обуку од оног које се данас нуди.
Кључне речи: професионални возач, сертификат о професионалној компетенцији (CPC),
почетна квалификација, периодична обука.

ANALYSIS OF NEEDS FOR ACQUISITION OF INITIAL QUALIFICATIONS AND
PERIODIC TRAININGS OF DRIVERS IN EU COUNTRIES AND IN THE
REPUBLIC OF SERBIA
Abstract: Mandatory licenses have been introduced by law for professional drivers, as well as for
many other professional performers. The source of licensing of professional drivers in the Republic
of Serbia is based on imperatives for improving their traffic safety, the need to introduce regulations
in line with European Union legislation due to the nature of international transport, as well as
guidelines for teams of experts within specialized working groups. working to bring national
regulations into line with European Union regulations. The paper gives an overview of the basic
contents of regulations in the European Union on the basis of which this area is defined in Serbia,
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and also presents the obligations of professional drivers in the Republic of Serbia, in terms of
obtaining initial qualifications and periodic training. Given the number of professional drivers, as
well as infrastructure and other capacities for the implementation of planned training of professional
drivers, this process began with a significant delay in passing the law that made it mandatory, and
today is taking place with modest resources and results, and only with some professional drivers in
Serbia. There is no doubt that the obligation to train professional drivers, provided by law, will not
be waived, but there is still room to find a more efficient solution for this training than the one offered
today
Keywords: professional driver, certificate of professional competence (CPC), initial qualification,
periodic training.
1. УВОД
Професионални возачи представљају веома важну категорију возача јер су свакодневно
заступљени у саобраћају и управо они су најизложенији утицају умора и стреса у саобраћају.
Посао професионалних возача, међу којима и возача теретних возила и аутобуса, сматра се
врло захтевним, па и опасним са становишта психосоцијалног ризика и здравља.
Возачи теретних возила и аутобуса због природе посла који обављају су изложени повећаној
опасности да изазову или доживе саобраћајну незгоду и управо из тог разлога овим возачима
је настајање саобраћајне незгоде мерило професионалног ризика. Занимање професионалног
возача није само по себи узрок нежељених догађаја, већ се ради о томе што се ови возачи дуже
времена налазе у саобраћају, а то значи изложени су ризику да изазову или доживе незгоду.
Поред тога што је за професионалног возача битно да је здрав, физички спреман, емоционално
уравнотежен, отпоран на стрес и одговоран у својим поступцима због могућих људских жртава
и велике материјалне штете, битно је да је исти компетентан професионалац. У савременим
условима, које карактерише развој информационе технологије и уопште веома брз
технолошки развој, друмски превоз путника, терета и опасних роба је делатност специфичне
организационе структуре и изискује све стручнији и специјализованији кадар који ће обављати
ову врсту посла.
Возач не може бити безбедан, квалитетан, ефикасан уколико му се не омогући стално
усавршавање, обнављање знања и тренинг вештина. Возач не може бити безбедан возач у
саобраћају, уколико не препознје потенцијалне ризике које му намеће возачка професија и
нема адекватне одговоре, односно активно компензаторно понашања за минимизирање
ризика. Истраживањем ризика радног места возача и подизањем лествице у пружању
квалитета транспортне услуге, земље чкланце ЕУ су увеле процес "лиценцирања возаче и
менаџера у друмском саобраћају", а коју чини CPC сертификат (сертификат о професионалној
компетентности - Certifcate of Professional Competence - CPC) са обуком у континуитету и
јачањем свести о друмском транспорту.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, који је увео обавезну обуку и
периодично „освежавања“ знања професионалних возача, односно возача којима је то основно
занимање, има за циљ да врши унапређење безбедности саобраћаја али и стварање савременог
возача који може да одговори на савремен изазове.
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2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧИ
Професионални возач је возач чије је управљање возилом основно занимање и то када управља
возилом, односно скупом возила категорија C, C1, D, D1, CE, C1E, DE или D1E и који за
обављање свог посла мора имати стечену почетну квалификацију, односно периодичну обуку.
Област професионалних возача регулисана је у Републици Србији Законом о безбедности
саобраћаја на путевима [1], а пре свега члановима 203. и 204. овог Закона, као и подзаконским
актима који уређују ову област:
− Правилником о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и
квалификационе картице возача [2] и
− Правилником о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално
оспособљавање возача [3].
Усклађеност нашег националног законодавства са европским законодавством из ове области
омогућава нашим возачима да несметано обављају превоз преко територија земаља чланица
ЕУ, уз поседовање квалификационе картице за возаче при обављању превоза терета односно
путника.
У оквиру возачке професије, сваки профил возача, поред општих и заједничких, сусреће се и
са низом специфичних стресова. На пример, код возача јавног градског превоза доминира
преоптерећење, док су возачи теретних возила изложени мешавини прениског и превисоког
оптерећења. Код возача јавног градског превоза су израженији захтеви за примену и брзу
обраду великог броја информација и комуникацијом са путницима, симултаним обављањем
великог броја операција, са често недовољним бројем пауза током рада и ноћним радом.
Возачи у јавном градском саобраћају изложени су временским притисцима јер морају да
поштују ред вожње, возила су таква да су изложени вибрацијама, прекомерној топлоти и
хладноћи. Изложени су већем броју конфликтних ситуација, које могу настајати и због лоше
видљивости из возила, кварова на возилу, лошој радној атмосфери, као и константном
конфликту између неопходности да се стигне до одређене дестинације на време и загушења у
саобрађају која их у томе онемогућавају. Насупрот њима, возачи теретних возила на дугим
дестинацијама срећу се са релативно малом количином нових информација (монотони
услови), често возе сами, што је још један од извора ниског оптерећења, као и социјална
изолација. Истовремено, они ипак морају своје сензорне системе чула одржавати у
приправности (посебно визуелни) да би били способни да донесу правовремене и адекватне
одлуке уколико се догоде непредвиђене ситуације. Ово заједно са кашњењима и дугим
периодима чекања (нпр. на граничним и царинским прелазима) доприноси развоју умора због
чега они постају ризични учесници у саобраћају. Са друге стране, дуге вожње, вожња у лошим
временским условима, по лошим путевима, или превожење опасних роба, представљају такође
извор психофизичких преоптерећења професионалних возача.
Физичко и психичко здравље представљају важне факторе способности возача, а њихово
погоршање доводи до непожељних последица по безбедност свих учесника у саобраћају, па и
самих превозничких компанија.
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3. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И СЕРТИФИКОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ВОЗАЧА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Потражња за професионалним возачима захтевала је поуздану основну и периодичну обуку.
Одређени возачи укључени у друмски превоз робе или путника морају, у зависности од
старости, категорије возила која користе као и у зависности од удаљености коју треба прећи,
да поседују сертификат о професионалној компетентности (Cercificate of Professional
Competence - СРС), којим се потврђује испуњеност у складу са правилима ЕУ везаним за
минимални ниво обуке за одређене возаче у друмском транспорту. Минимални ниво обуке
обухвата знање и вештине проистекле из иницијалних квалификација.
Ова знања и вештине се обнављају кроз периодичну обуку, што ће омогућити возачима да
прате промене прописа и имају корист од обуке током целе своје каријере.
У тексту Директиве 2003/59/ЕЗ ова лица се воде под термином „возачи“, ангажовани у
друмском транспорту унутар ЕУ, на путевима отвореним за јавност, а који управљају:
− возилима за које је неопходно поседовати возачку дозволу категорије C1, C1+Е, C, или
C+Е као што је то дефинисано у Директиви 91/439/ЕЕЗ, или неку другу признату
еквивалентну возачку дозволу и
− возилима за које је неопходно поседовати возачку дозволу категорије D1, D1+Е, D, или
D+Е као што је то дефинисано у Директиви 91/439/ЕЕЗ, или неку другу признату
еквивалентну возачку дозволу.
Услови за приступ делатности возача, односно обавезе држава чланица су да за професионалне
возаче организују обавезну иницијалну квалификацију и периодичну обуку. У ову сврху
државе чланице прописују:
1. Управљање возилом оних лица на које се Директива примењује предмет је обавезне
иницијалне квалификације и обавезне периодичне обуке. У ову сврху државе чланице
морају да обезбеде:
− систем иницијалне (почетне) квалификације, при чему државе чланице могу да
одаберу једну од следеће две опције: опција која подразумева похађање обуке и
полагање теста или опција која подразумева само полагање теста;
− систем периодичне обуке, која подразумева обавезно присуствовање курсу. Након
обуке добија се CPC.
2. Државе чланице могу да успоставе и систем убрзане иницијалне квалификације тако да
возач може да обавља и активности вожње у случајевима прецизно наведеним у
одредбама Директиве. Убрзана иницијална квалификација подразумева обавезно
присуствовање курсу. Курс се завршава тестирањем. Након успешног полагања теста,
квалификација се потврђује CPC-ом.
Стечена права: Иницијалну квалификацију не морају да поседују следеће категорије возача:
− возачи које поседују дозволу за управљање возилом категорије D1, D1+Е, D или D+Е,
или еквивалентно регистровану дозволу, која је издата не касније од 10. септембра
2008. и
− возачи који поседују дозволу за управљање возилом категорије C1, C1+Е, C или C+Е,
или еквивалентно регистровану дозволу, која је издата не касније од 10. септембра
2009. године.
Међутим, ове категорије возача, иако су ослобођене од обавезе поседовања иницијалне
квалификације, нису ослобођене обавезе похађања периодичне обуке сваких пет година. Све
државе чланице, за које су доступни подаци, дефинисале су ослобађање од обавезе поседовања
иницијалне квалификације на основу стечених права на идентичан начин, као што је
дефинисано у Директиви.
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Иницијална (почетна) квалификација: Приступање иницијалној (почетној) квалификацији
не захтева претходно поседовање одговарајуће возачке дозволе. Директива прописује старосне
границе за возаче који, уз обавезу поседовања CPC-а којим се потврђује иницијална
квалификација, могу да управљају возилима за превоз робе и путника, односно возилима
категорија C, C+Е, C1, C1+Е, D, D+Е, D1 и D1+Е.
Старосне границе за професионалне возаче који могу да управљају возилима за превоз робе и
путника су:
1. Возачи који управљају возилима намењеним превозу робе могу да управљају возилом:
− након навршене 18 године живота и то: возилом лиценцираним за категорије C и C+Е,
под условом да поседују CPC који потврђује почетну квалификацију,
− возилом лиценцираним за категорије C1 и C1+Е, под условом да поседују CPC који
потврђује убрзану почетну квалификацију;
− након навршене 21 године живота, возилом лиценцираним за категорије C и C+Е, под
условом да поседују CPC који потврђује убрзану почетну квалификацију.
2. Возачи који управљају возилима намењеним за превоз путника могу да управљају:
− након навршене 21 године живота: возилом лиценцираним за категорије D и D+Е за
превоз путника у линијском превозу, када рута не прелази 50 km и возилом
лиценцираним за категорије D1 и D1+Е, под условом да поседују CPC који потврђује
убрзану почетну квалификацију. Свака држава чланица може да овласти возаче возила
из било које наведене категорије, да управљају том врстом возила у границама њене
територије од тренутка кад напуне 18 година, као и под условом да поседују CPC;
− возилом лиценцираним за категорије D и D+Е, под условом да поседују CPC који
потврђује иницијалну квалификацију. Свака држава чланица ЕУ може да овласти
возаче возила из једне од наведених категорија, да управљају том врстом возила у
границама њене територије од тренутка кад напуне 20 година, као и под условом да
поседују CPC који потврђује иницијалну квалификацију. У случају када возач управља
наведеном врстом возила а не врши превоз путника, ова старосна граница може бити
смањена на 18;
− након навршене 23 године живота, возилом лиценцираним за категорије D и D+Е, под
условом да поседују CPC који потврђује убрзану иницијалну квалификацију.
Државе чланице ЕУ могу да успоставе систем иницијалне квалификације који може бити
организован на два начина: опција која подразумева похађање обуке и полагање теста и опција
која подразумева само полагање теста. Према наведеној Директиви, теоретски тестови се
морају састојати од најмање два дела: питања са вишеструким понуђеним одговорима,
отворена питања на која је потребно дати директан одговор или комбинација ове две врсте
питања и анализа појединих случајева;
Минимално трајање теоретског теста износи 4 часа;
− Практични тест се састоји од два дела: возачки тест усмерен на оцењивање обуке у
рационалној вожњи заснованој на безбедносним правилима (на путевима ван
изграђених подручја, на „брзим путевима“, на аутопутевима и на свим врстама
градских аутопутева), који мора трајати најмање 90 минута и практични тест који мора
трајати најмање 30 минута;
− Практични тест може бити замењен неком трећом врстом теста који се реализује на
специјалном терену или у симулатору у циљу процене обуке у погледу рационалне
вожње која се заснива на безбедоносним правилима, а нарочито у погледу маневрисања
возилом у различитим путним условима и при промени тих услова заједно са променом
атмосферских услова и у различито доба дана, а трајање ове опционе врсте теста није
фиксно одређено. Ако би возач полагао ову врсту теста, трајање теста би онда требало
да буде укључено у 90 минута раније дефинисаног возачког теста, али не сме бити
трајати дуже од 30 минута.
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− За возаче који су ангажовани у превозу робе, а који проширују или мењају своју
активност да би превозили путнике, или обрнуто, важи следеће:
− Време трајања иницијалне квалификације мора бити 70 сати, укључујући 5 сати
самосталне вожње, односно и
− Време трајања убрзане иницијалне квалификације мора бити 35 сати, укључујући два
и по сата индивидуалне вожње.
Државе чланице, према Директиви захтевају од возача да похађају курсеве у овлашћеним
центрима за обуку.
Ови курсеви покривају све предмете који су наведени у анексу Директиве. Обука се завршава
тестом. Ове тестове организују надлежна тела или органи које они овласте.
Периодична обука: Поред иницијалне квалификације, Директивa 2003/59/ЕЗ утврђује
принцип периодичне обуке, што је од великог значаја за професионалне возаче како би били
у могућности да освеже постојеће, али и да стекну нова знања. Истовремено, неопходно је
поново проценити њихово практично знање, нарочито у вези управљања возилом, нпр.
допринос рационализацији потрошње горива и утицај професионалних возача на безбедност
саобраћаја. Време трајања ових курсева је 35 сати сваких пет година и то у времену од најмање
седам сати. Ова периодична обука може делом бити и на симулаторима. Периодична обука
мора бити осмишљена тако да продуби и ревидира знање из тема наведених у програму.
Сертификат којим се потврђује периодична обука: Потврђивање периодичне обуке
издавањем сертификата о професионалној компетентности, дефинисано је Директивом
2003/59/ЕЗ. Предвиђа се да периодична обука траје 35 сати, што може бити подељено у
блокове трајања најмање 7 сати годишње, током пет година. У прописима нема захтева за
организацијом теста на крају периодичне обуке, међутим Директива наводи да државе чланице
или тела која оне одреде треба да буду „одговорни за организацију тестова у вези иницијалне
квалификације и периодичне обуке“. Већина држава чланица предвидела је организовање
једнодневне обуке на годишњем нивоу, при чему се добар део држава одлучио за модуларни
приступ периодичној обуци, прописујући обавезне и опционе модуле.
Акредитација центара за обуку: Директивом 2003/59/ЕЗ прописано је да државе чланице
морају да акредитују, односно да овласте центре за обуку да организују курсеве иницијалне
квалификације или периодичне обуке, затим да им одреде критеријуме за акредитацију и
контролишу рад тих центара.
Евидентирање и међусобно признавање иницијалне квалификације и периодичне обуке
у државама чланица ЕУ: Директива пружа државама чланицама две опције евидентирања
испуњености услова иницијалне квалификације и периодичне обуке:
− Релевантно надлежно тело издаје сертификат о стручној оспособљености на засебној
картици - возачкој квалификационој картици, коју возач у сваком тренутку мора имати
код себе и
− Означавање важеће возачке дозволе кôдом ЕУ.
Државе чланице су се у готово подједнаком броју определиле за сваку од две понуђене опције,
при чему Словенија и Финска планирају примену оба начина означавања иницијалне
квалификације и периодичне обуке. Возачка квалификациона картица је двострана. Државе
чланице морају да обезбеде да ниво сигурности ове картице буде најмање исти као ниво
сигурности који се користи за возачке дозволе.
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4. ПОТРЕБА ЗА СТРУЧНИМ ОСПОСОБЉАВАЊЕМ И СЕРТИФИКОВАЊЕМ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Често питање које се намеће, како од стране возача тако и од дела стручне јавности, односно
од одговарајућих транспортних удружења, односи се на квалитет обуке возача, дужину њеног
трајања и цену коштања. Често се оспорава значај обуке, уз примедбу да возачи немају шта ту
ново да науче, да је цена обуке јако висока и да дуго траје, а да је у државама у окружењу то
знатно јефтиније. Да ли су примедбе оправдане и да ли је одлука институција Републике
Србије да систем лиценцирања професионалних возача спроведе преко система обавезних
обука и полагања стручног испита исправна, представља право питање на које треба
потражити одговор.
Према подацима из прегледног извештаја Агенцијe за безбедност саобраћаја за период од 2016.
до 2020. године у Републици Србији догодило се 660 саобраћајних незгода (СН) са смртним
последицама у којима су учествовала комерцијална возила (теретна возила и аутобуси) и
13.375 СН са учешћем комерцијалних возила у којима је било повређених лица.
Саобраћајне незгоде са учешћем комерцијалних возила, у којима је било погинулих лица, чине
26% од укупног броја СН са погинулим лицима. У овим СН погинуло је 757 лица и 21.298
лица је повређено. То је око 27% свих погинулих и око 21% свих повређених лица у СН. 10
Ако би се тражио одговор на питање ко највише страда у СН у којима учествују комерцијална
возила дошло би се до податка, а на основу прегледног извештаја АБС-а, да је други учесник
у саобраћајној незгоди најчешће путнички аутомобил и то у више од 70% случајева у
незгодама са комерцијалним возилима. Према истом извору, када су у питању саобраћајне
незгоде са погинулим лицима, путнички аутомобил учествује у 65% случајева у СН са
теретним возилима, а у незгодама са аутобусима у 62% случајева. Поред путничких
аутомобила, категорија учесника у саобраћају која у великом броју учествује у најтежим СН са
комерцијалним возилима су пешаци (30% СН ПОГ са теретним возилима и око 32% СН ПОГ
са аутобусима) (График 1 и 2). 10

График 1. Страдање у СН са тереним возилима 10 График 2. Страдање у СН са аутобусима 10

На основу изнетих података може се закључити да је у периоду од 2016. до 2020. године
учешће возача комерцијалних возила у СН у Републици Србији око једне четвртине свих СН,
а да је број погинулих лица у тим незгодама око једне трећине свих погинулих лица.
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Све ово указује да је са аспекта безбедности саобраћаја, обука професионалних возача и те
како потребна.
4.1. Модел обуке и сертификације професионалних возача у Републици Србији
Обука професионалних возача у Републици Србији прописана је члановима 203. и 204. Законa
о безбедности саобраћаја на путевима [1], а на основу којих су крајем 2018. године донета и
два подзаконска акта којима је иста ближе уређена [2,3] :
У складу са Директивом 59/2003/ЕЗ, а у вези стечених права, сви возачи који су положили
возачки испит за неку од категорија C1, C1E, C i CE, односно D1, D1E, D i DE и добили возачку
дозволу најкасније до 30.12.2019. године, стекли су право на признавање стечених права и
могућност да добију сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу
возача, а којим потврђују своју стечену почетну квалификацију у Републици Србији.
За наведене возаче предвиђено је похађање периодичне обуке у овлашћеним центрима за
обуку у трајању од најмање 35 сати (наставних часова) за период од пет година, како би стекли
услов за добијање периодичног CPC сертификата. На основу стеченог периодичног CPC
сертификата возач може обновити (продужити) важност своје квалификационе картице.
Возачи који стекну неку од претходно наведених категорија у периоду након 30.12.2019.
године, да би обављали делатност професионалног возача, неопходно је да поред поседовања
возачке дозволе одговарајуће категорије похађају и одговарајућу обуку и положе стручни
испит. Чланом 203. Закона наведене су категорије возила и врсте превоза када возач није у
обавези да поседује сертификат о стручним компетеницијама, односно квалификациону
картицу возача и ове су категорије углавном усаглашене са Директивом 59/2003/ЕЗ.
Возачи који желе да постану професионални возачи, а нису се школовали кроз систем редовног
школског образовања за образовни профил возач моторних возила, неопходно је да похађају
одговарајућу врсту обавезне обуке:
1) основна обука у трајању од најмање 280 наставних часова;
2) основна убрзана обука у трајању од најмање 140 наставних часова;
3) додатна обука у трајању од најмање 70 наставних часова;
4) додатна обука у трајању од најмање 35 наставних часова;
5) допунска обука у трајању од најмање 14 наставних часова 2.
Табела 1. Модел обуке у Републици Србији 9

Категорија
лиценце

Возачка
категорија

Превоз
терета

C1, C1E, C
и CE

Превоз
путника

D1, D1E, D
и DE

Године старости
за приступ
квалификацији
C1,
C и CE
C1E
18
21
/
18*
D1,
D и DE
D1E
21
24
/
/

Образовање/
број сати обуке

Додатна обука

Osnovno – II средње

280

70

III средње и више

140

35
35

Стечена права / Возач м/в III ст. стр.*
Основно – II сред.

280

70

III средње и више

140

35
35**

Стечена права

Превоз
путника

Превоз
терета

* Возачку дозволу за C i CE категорију може добити ученик средње школе који је добио диплому за образовни профил возач
моторних возила и њему се признаје почетна квалификација за превоз терета.
** Возач који је заменио возачку дозволу друге државе за возачку дозволу Републике Србије а који има положену Д категорију
са датумом стицања пре 30.12.2019. године, призната стечена права за превоз путника, а C категорију је стекао након
30.12.2019.
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У табели 1. приказано је да возачи са основном школом, односно са највише завршеним другим
степеном стручне спреме, похађају обавезну обуку од најмање 280 наставних часова. Возачи
који поседују диплому било које средње школе у најмање трогодишњем трајању, а која није за
возача моторних возила, похађају основну убрзану обуку у трајању од најмање 140 часова.
Возачи која су стекли почетну квалификацију на основу основне обуке од 280 часова, а желе
да допуне своје занимање односно да врше превоз терета или путника неопходно је да похађају
додатну обуку од најмање 70 наставних часова (за превоз терета или путника) у зависности од
врсте допуне. Возачи који су основну обуку стекли на основу признавања стечених права или
преко основне убрзане обуке од 140 наставних часова а желе да врше превоз терета или
путника неопходно је да похађају додатну обуку од најмање 35 наставних часова (за превоз
терета или путника). 9
Возачи који у периоду од једне године након завршене обуке не положе стручни испит (за
превоз терета, односно путника), морају да похађају допунску обуку од 14 наставних часова
да би могли да наставе са полагањем испита. Настава за професионалне возаче реализује се у
центрима за обуку и исту држе сертификовани предавачи и сертификовани инструктори. [11]
Центар мора да има у радном односу, на одређено или неодређено време, са пуним радним
временом најмање четири сертификована предавача и једног инструктора практичне обуке.
Најмање два предавача морају да имају високо образовање у најмање четворогодишњем
трајању на основним академским студијама из области машинског инжењерства и из области
саобраћајног инжењерства са по једном годином радног искуства на пословима испитивања и
одржавања моторних возила, односно безбедности саобраћаја или организације превоза у
друмском саобраћају. Друга два предавача могу бити и са другим струковним образовањем у
трајању од најмање три године и са радним искуством од најмање пет година на пословима
безбедности саобраћаја односно организације превоза у друмском саобраћају.
Инструктор мора да поседује инструкторску дозволу одговарајуће категорије и искуство у
обуци кандидата за возача од најмање три године или да је професионални возачи који поседује
одговарајућу квалификациону картицу возача и искуство на пословима возача у међународном
друмском саобраћају од најмање пет година.3
5. ПРЕСЕК СТАЊА У СИСТЕМУ ЛИЦЕНЦИРАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
На основу података којимa располаже Агенција за безбедност саобраћаја у Републици Србији
је до краја марта 2022. године сертификовано око 163.200 возача, односно толико је издато
квалификационих картица и сертификата за превоз терета, а сертификата за превоз путника
издато је 38.620, а што у укупном збиру износи 201.820 издатих сертификата о стеченој
почетној квалификацији.
Према подацима којима располаже Агенција за безбедност саобраћаја и које су засноване на
основу броја издатих квалификационих картица, односно према подацима струковних
удружења, процењује се да се пословима професионалног возача у Републици Србији за који
је неопходно поседовање квалификационе картице тренутно бави око 100.000 професионалних
возача. Знатно прецизније податке Агенција за безбедност саобраћаја ће имати након истека
првог петогодишњег периода и обавезе професионалних возача да продуже важност својих
квалификационих картица.
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Овај период ће започети 2024. године када се завршава први петогодишњи циклус периодичне
обуке, када ће сви возачи који су похађали пет једнодневних семинара од по 7 часова и
остварили укупно 35 наставних часова стећи право на издавање периодичног CPC
сертификата и занављање квалификавционе картице возача.
Са обавезним основним, додатним и периодичним обукама које се реализују у Центрима за
обуку професионалних возача, отпочело се маја месеца 2020. годинe када су први центри
добили дозволу за спровођење ових обука за стицање почетног и периодичног сертификата о
стручној компетентности. Преглед реализованих обука по годинама приказан је у табели 2.
Квалитет спроведених теоријских обука је валидацију, у односу на постављени критеријум
који је дефинисан захтевима и обимом стручнног испита за професионалне возаче, потврдио
кроз следеће постигнуте вредности:
− Након завршене обавезне основне убрзане обуке од 140 наставних часова испиту је
приступило 428 возача и исти положио 351 возач, односно 82% изашлих возача.
− Након завршене обавезне додатне обуке од 35 наставних часова испиту је приступило
407 возача и исти положио 332 возач, односно 81,5% изашлих возача.
На основу изнетих резултата може се закључити да је пролазност на испиту око 82%, што
представља висок степен пролазности где је критеријум за пролаз на испиту дефинисан са 75%
од укупног броја поена. Возачи који од 100 поена на стручном испиту остваре најмање 75
поена су положили испит. Број возача који успешно полаже испит је преко 80%, што
представља потврду квалитетног рада сертификованих предавача који оспособљавају
професионалне возаче.
Табела 2. Број одржаних основних и периодичних обука у Р. Србији за професионалне возаче [9]

Година
2020. година
2021. година
31.03. 2022. год.
Укупно

Број одржаних
обука од
280 наставних
часова

/
1*
/
1

Број одржаних
обука од
140 наставних
часова

16
45
14
75

Број одржаних
обука од
35 наставних
часова

13
28
11
52

Број одржаних
обука од 7
наставних часова
(семинари)

236
1.369
436
2.041

*Само један полазник је до 30.03.2022. године похађао обуку од 280 наставних часова

Свакако да Агенцију за безбедност саобраћаја, као и центре за обуку возача као и све друге
заинтересоване стране у процесу обуке професионалних возача, очекује веома интензиван
професионални рад у наредном периоду, а који ће бити усмерен ка остварењу два кључна
циља:
− Први да се активно утиче на повећање степена безбедности саобраћаја код
професионалних возача и да се значајно смањи њихово учешће у укупном броју СН
− Други да се утиче кроз квалитет рада професионалних возача и стил вожње на
смањење трошкова пословања националних транспортних организација уз повећање
квалитета транспортне услуге.
6. ЗАКЉУЧАК
Прописи о условима за приступ делатности професионалних возача, стечена права, почетна
квалификација, периодична обука, сертификат којим се потврђује периодична обука,
акредитација центара за обуку, евидентирање и међусобно признавање иницијалне
квалификације и периодичне обуке у Републици Србији усклађено је са европском
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Директивом 59/2003/ЕЗ. Република Србија се у односу на Директиву 59/2003 ЕЗ определила
за модел похађања обавезне обуке и полагања испита.
Возачи комерцијалних возила, као део система безбедности саобраћаја, такође су препознати
као значајан утицајни фактор система безбедности саобраћаја, а модел обуке и похађања
испита је имплементиран у национално законодавство у мају месецу 2020 године. Постигнути
резултати на испитима које је организовала Агенција за безбедност саобраћаја, а након
завршене обавезне основне убрзане обуке од 140 наставних часова (испит за возаче за превоз
терета),
као и на испитима након завршене обавезне додатне обуке од 35 наставних часова (испит за
возаче аутобуса), је пролазност возача од 82%, а што представља позитиван тренд у односу на
постављене критеријуме очекиваних знања професионалних возача комерцијалних возила.
Велики број возача је, на основу стечених права, добио CPC сертификат и квалификациону
картицу, тако да провера знања ових возача није извршена, већ се иста спроводи парцијално
кроз улазно/излазне тестове провере знања на једнодневним семинарима периодичних обука.
Недостатак професионалних возача је проблем који је већ дужи низ година присутан у
земљама Европске уније, а такође је његово присутво евидентно и у Републици Србији, па је
неопходно предузети интензивне мере које ће значајно утицати на смањење насталог
проблема. Превасходно је веома значајно радити на побољшању имиџа професије
професионалног возача, школовању возача у средњим стручним школама, као и на
побољшању услова рада возача, како би се обезбедио образован, стручно оспособљен,
професионални кадар за транспортну привреду Републике Србије и омогућила конкурентност
националних транспортних организација на међународном тржишту транспортних услуга.
Потребно је у наредном периоду анализирати моделе обуке професионалних возача и урадити
предлог мера и модела за оптимизацијом истих, односно сагледати потребу за моделом
интегрисане обуке кандидата за возаче комерцијалних возила категорија C1, C1E, C и CE,
односно D1, D1E, D и DE, а који би се реализовао у центрима за обуку професионалних возача.
Такође је прпознат и проблем цене коштања ових обука које имају кандидати који желе да
постану професионални возачи. За наведене проблеме треба наћи адекватно решење, како по
питању интегрисања процеса обука, тако и по питању израде модела финансирања ових обука,
јер ово нису само лични проблеми возача, већ су ово проблеми и транспортних организација,
као и друштва у целини. Опстанак транспортних организација на тржишту транспортних
услуга је свакако приоритет транспортне привреде Републике Србије, а захтев за безбедним
учешћем професионалних возача у саобраћају је у интересу свих учесника у саобраћају.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБУКА КОД ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
Предраг Ралевић1, Rico training centre, Београд
Божо Илић2, Rico training centre, Београд
Сања Вукајловић3, Rico training centre, Београд

Апстракт: Према важећим прописима у нашој земљи, сви запослени у транспорту опасне
робе у друмском саобраћају – саветници за безбедност, возачи и руковаоци, морају бити
обучени у складу са захтевима које транспорт опасне робе поставља у оквиру њихових радних
обавеза и одговорности. Према томе, саветник за безбедност мора поседовати важећи
сертификат о стручној оспособљености за обављање транспорта опасне робе у друмском
саобраћају. Овај сертификат потврђује да је кандидат за саветника за безбедност похађао
прописану обуку код овлашћеног тела и положио стручни испит код одговарајућег
министарства. Даље, возач возила којим се транспортује опасна роба мора поседовати
сертификат о стручној оспособљености возача. Као и у случају саветника за безбедност,
сертификат за возача потврђује да је кандидат за возача опасне робе похађао стручну обуку
и положио одговарајући испит основног и/или специјалистичког стручног оспособљавања.
Коначно, сви остали запослени, повезани са транспортом опасне робе у друмском саобраћају,
морају да похађају одговарајућу обуку у зависности од тога о којој врсти опасне робе се ради.
У нашој земљи, Rico training centre, као овлашћено тело од стране министарства, има
драгоцено и вишегодишње искуство у обављању обука, како за саветнике за безбедност и
возаче, тако и за све остале запослене у области транспорта опасне робе у друмском
саобраћају.
Кључне речи: Стручне обуке, транспорт опасне робе, овлашћено тело, Rico training centre.

CHARACTERISTICS OF TRAINING IN THE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BY ROAD
Abstract: According to the current regulations in our country, all employees in the transport of
dangerous goods by road - safety advisers, drivers and handlers, must be trained in accordance with
the requirements set by the transport of dangerous goods within their work obligations and
responsibilities. Therefore, the safety advisor must have a valid certificate of professional competence
for the transport of dangerous goods by road. This certificate confirms that the candidate for safety
adviser has attended the prescribed training with the designated body and passed the professional
exam with the relevant ministry. Further, the driver of the vehicle transporting dangerous goods must
have a certificate of professional competence of the driver. As in the case of safety advisers, the
driver's certificate confirms that the candidate for driver of dangerous goods has attended
professional training and passed the appropriate basic and / or specialist professional training exam.
Finally, all other employees involved in the transport of dangerous goods by road must receive
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appropriate training depending on the type of dangerous goods in question. In our country, Rico
Training Centre, as a body appointed by the Ministry, has valuable and many years of experience in
conducting training, both for safety advisers and drivers, and for all other employees in the field of
transport of dangerous goods by road.
Keywords: Professional trainings, transport of dangerous goods, designated body, Rico training
centre.
1. УВОД
Опасна роба је роба чији је транспорт забрањен, осим ако се не обавља под одређеним
условима који су дефинисани одређеним међународним споразумима код различитих видова
саобраћаја. Према овим споразумима, опасна роба је она роба која при производњи, паковању
и коришћењу може бити опасна и штетна по околину и здравље људи, и може довести до
материјалних штета на имовини, уколико се њоме нестручно рукује.
Према Закону о транспорту опасне робе [9], овај транспорт се у Републици Србији у друмском,
железничком и унутрашњем водном саобраћају обавља у складу са одредбама потврђених
међународних споразума. Као што је познато, ови међународни уговори су:
− Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR),
− Конвенција о међународним превозима железницом (COTIF), Додатак C – Правилник
о међународном железничком превозу опасне робе (RID) са накнадним изменама и
допунама,
− Европски споразум о међународном транспорту опаснe робе на унутрашњим пловним
путевима (ADN) са накнадним изменама и допунама.
Према ADR споразуму [1], који се односи на транспорт опасне робе у друмском саобраћају,
сва лица запослена код учесника у транспорту опасне робе морају бити обучена у вези са
захтевима, које транспорт опасне робе поставља у оквиру њихових радних обавеза и
одговорности. Дакле, пре преузимања ових обавеза, запослени морају бити обучени. У неким
одређеним случајевима, они смеју да предузму задатке за које још није одржана неопходна
обука, само под директним надзором обученог лица. Када се говори о овим обукама, она мора
да садржи и одређене посебне одредбе које се односе на сигуран транспорт опасне робе. Према
томе, запослени морају да буду упознати са општим захтевима које се односе на транспорт
опасне робе, где, у зависности од својих радних задатака и одговорности, они морају бити на
оговарајући начин обучени, тј. према захтевима прописа који регулишу транспорт опасне
робе. У случајевима када транспорт опасне робе обухвата више различитих видова саобраћаја,
запослени морају да познају прописе који важе за ове видове саобраћаја. У зависности од
могућих опасности које могу довести до повреда или оштећења, као последица ванредног
догађаја при транспорту опасне робе, утовару и истовару, запослени морају бити обучени о
ризицима и опасностима који потичу од опасне робе. Дакле, обука треба да омогући да се
запослени упозна са безбедним руковањем опасном робом и мерама у случају настанка
опасности. С обзиром на то да се прописи у овој области мењају с времена на време, обука се
мора у редовним размацима допуњавати курсевима за освежење знања да би се водило рачуна
о променама у прописима.
Циљ овог рада био је да се представе обуке код транспорта опасне робе у друмском саобраћају,
а које су прописане како Законом о транспорту опасне робе, тако и ADR споразумом. У вези с
тим, у раду су разматране обуке које се односе посебно на саветнике за безбедност у
транспорту опасне робе, возаче и руковаоце.
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С друге стране, у раду је указано да у нашој земљи, Rico training centre као овлашћено тело од
стране министарства, има драгоцено и вишегодишње искуство у обављању обука, како за
саветнике за безбедност и возаче, тако и за све остале запослене у области транспорта опасне
робе у друмском саобраћају. Поред овог овлашћеног тела, у Републици Србији постоје и друга
овлашћена тела која обављају ове важне и обавезне обуке у области транспорта опасне робе.
Тако, с једне стране, овлашћена тела омогућавају примену закона, потврђених међународних
споразума и других важећих прописа у овој области, док, с друге стране, ова тела директо
учествују у повећању привредне активности у нашој земљи.
2. БЕЗБЕДНОСНЕ ОБУКЕ ПРЕМА ADR СПОРАЗУМУ
2.1 Обука за саветника за безбедност
Свако предузеће, чија делатност укључује отпрему, транспорт или пријем опасне робе у
друмском саобраћају, мора да именује једног или више саветника за безбедност у транспорту
опасне робе, чији се задатак састоји у томе да помогне у спречавању ризика који произилазе
из таквих активности по лица, имовину и животну средину [9]. Овде, корисно је нагласити, да
постоје одређени случајеви у пракси када се ови захтеви не примењују на предузећа, на
пример, чија је делатност везана за оне количине опасне робе по транспортној јединици које
не прелазе одређене вредности опасне робе или чија главна или споредна делатност није
транспорт опасне робе. Према [1], главни задатак саветника за безбедност је да за делатност
предузећа проналази одговарајућа средства, начине и одговарајуће мере за примену важећих
одредби, под оптималним условима безбедности, ради олакшаног спровођења делатности.
Поред тога, задаци саветника у односу на делатност предузећа су нарочито:
− праћење примене захтева који се односе на транспорт опасне робе,
− саветовање у активностима предузећа везаним са транспорт опасне робе,
− израда годишњег извештаја за руководство предузећа или евентуално за локалне органе
власти о активностима предузећа у вези са транспортом опасне робе.
Осим тога, у [1] прописани су сви остали задаци саветника за безбедност, као што су на
пример, поступци којима се обезбеђује примена захтева за идентификацију опасне робе која
се транспортује, методе предузећа којима се при куповини транспортних средстава уважавају
посебни захтеви везано за опасну робу која се транспортује, поступци којима се проверава
опрема која је у вези са транспортом, паковањем, пуњењем, утоваром или истоваром опасне
робе, одговарајуће обуке радника предузећа, спровођење одговарајућих хитних мера при
евентуалним незгодама или ванредним догађајима које под одређеним околностима могу да
угрозе безбедност у току транспорта опасне робе, паковања, пуњења, утовара или истовара,
увођење одговарајућих мера које треба да спрече поновну појаву незгода, ванредних догађаја
или тешких преступа, увођење мера које се односе на подизања свести о могућим ризицима
који се јављају приликом транспорта, паковања, пуњења, утовара и истовара опасне робе,
постојање плана безбедности итд.
Саветник за безбедност мора да има важећи сертификат о стручној оспособљености за
транспорт у друмском саобраћају. У нашој земљи, овај сертификат издаје министарство – то
је сада Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За добијање сертификата
кандидат мора да заврши обуку и положи испит који је одобрен од стране министарства.
Главни циљ обуке је да кандидат стекне одговарајуће знање о ризицима својственим за
транспорт, паковање, пуњење, утовар или истовар опасне робе, важећим законима, прописима
и административним одредбама, као и о одређеним задацима [1]. Према томе, услов да
кандидат за саветника полаже стручни испит код министарства је да обави обуку код
одговарајућег овлашћеног тела, које, после тога, кандидата за саветника пријављује за
полагање испита.
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Испитивање мора бити спроведено од стране министарства, при чему министарство не сме да
буде организатор обуке. Испитивање мора да се базира на следећим критеријумима:
− компетентност,
− спецификација модалитета испитивања,
− мере за обезбеђење објективности испитивања,
− независност испитивања према свим физичким или правним лицима код којих је
саветник за безбедност запослен.
Циљ испитивања је да се установи да ли кандидати располажу потребним степеном знања за
обављање задатака саветника за безбедност, а тиме и за добијање сертификата о стручној
оспособљености. Пример овог сертификата представљен је на слици 1.

Слика 1. Пример сертификата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе
Извор: [6]

Испит који полажу кандидати за саветнике за безбедност у транспорту опасне робе се састоји
из писаног дела који може бити допуњен усменим делом. Министарство мора да надзире сваки
испит, као и да осигура аутентификацију кандидата. Коришћење друге документације осим
међународних или националних прописа није дозвољено код испита у писаној форми.
Целокупну испитну документацију треба забележити и чувати у штампаном облику или као
електронски досије. Код полагања испита користе се само она електронска средства које је
министарство ставило на располагање [1]. Овде, не сме да постоји могућност да кандидат са
електронских средстава, која су му стављена на располагање, пресними друге податке.
Кандидат сме да одговара само на постављена питања.
У нашој земљи испит за саветника за безбедност у транспорту опасне робе у друмском
саобраћају се полаже писмено и састоји из два дела. Први део писаног испита обухвата општи
део који има 20 питања и ADR додатак који има 5 питања. Други део писаног испита је ADR
студија случаја. Укупан број бодова је 100, при чему први део писаног испита се вреднује са
60 бодова – општи део 45 бодова, додатак 15 бодова, а други део испита (ADR студија случаја)
се вреднује са 40 бодова. Да би кандидат успешно положио испит и постао саветник за
безбедност, потребно је да освоји најмање 70 бодова.
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Сертификат има рок важности од пет година. Рок важности сертификата се продужава за
даљих пет година, ако је ималац сертификата у години његовог истека, а пре датума истицања
положио тест. Тест мора бити одобрен од стране министарства, где је циљ да се утврди да ли
ималац сертификата има неопходно знање за испуњавање прописаних задатака. Неопходна
знања треба да укључе измене прописа које су уведене од датума добијања последњег
сертификата.
2.2 Обуке за чланове посаде возила
Возачи возила којима се транспортује опасна роба морају да поседују сертификат који је издат
од надлежног органа у којем се потврђује да су возачи похађали обуку и положили испит о
посебним захтевима који морају бити испуњени у току транспорта опасне робе [1]. У вези с
тим, ови возачи морају похађати курс основног стручног оспособљавања. Стручно
оспособљавање се изводи у виду курса који је претходно одобрен од стране надлежног органа.
За случај Републике Србије, то је надлежно министарство - Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Основно стручно оспособљавање возача треба да омогући да возачи постану свесни опасности
које могу настати током транспорта опасне робе, као и да им се пруже основне информације
које су неопходне да би се у највећој мери смањила вероватноћа настанка ванредног догађаја.
Међутим, ако приликом обављања транспорта опасне робе у друмском саобраћају дође до
ванредног догађаја, ова обука треба да возаче оспособи за предузимање мера у правцу
смањивања ефеката ванредног догађаја, а које су неопходне ради повећања њихове личне
безбедности, јавне безбедности, као и очувања животне средине. Овај курс, који мора да
обухвати индивидуалне практичне вежбе, мора послужити као основа за стручно
оспособљавање свих категорија возача [5]. Даље, возачи возила којима се опасна роба
транспортује у фиксираним или демонтажним цистернама чија запремина прелази 1 m3, возачи
батеријских возила код којих укупна запремина прелази 1 m3 и возачи возила којима се опасна
роба транспортује у контејнер-цистернама, преносивим цистернама или MEGC, где
појединачна запремина прелази 3 m3 по транспортној јединици, морају похађати курс
специјалистичког стручног оспособљавања за транспорт у цистернама. Коначно, возачи
возила којима се транспортују материје или предмети из класе 1 (Експлозиви и предмети
пуњени експлозивним материјама), изузев материја и предмета подкласе 1.4 групе
компатибилности S, или из класе 7 (радиоактивне материје) морају похађати курсеве
специјалистичког стручног оспособљавања. Сви сертификати о стручној оспособљености који
су издати у складу са ADR споразумом признају се од стране надлежног органа уговорне
стране, као и од стране надлежних органа осталих уговорних страна у току целог периода
важности сертификата [1]. Када се говори о овим обукама за возаче, потребна знања и вештине
преносе се путем курсева који морају обухватити како теоријско стручно оспособљавање, тако
и практичне вежбе. У нашој земљи, стечено знање, као и у случају саветника за безбедност,
проверава се на испиту код министарства. Организатор обука мора обезбедити да предавачи
који воде обуку - саветници за безбедност, добро познају и узимају у обзир последње измене
прописа и захтева по питању стручног оспособљавања који се односе на транспорт опасне
робе. Као што је на то указано, обука мора бити повезана са праксом, као и да укључи
индивидуалне практичне вежбе.
Стручно оспособљавање се мора спроводити у форми курса основног стручног
оспособљавања и, у датим случајевима, у форми курса специјалистичког стручног
оспособљавања. Курсеви основног и специјалистичког стручног оспособљавања смеју се
спроводити у облику свеобухватних курсева који се одржавају у целости истом приликом и од
истог организатора. Неке од главних тема које мора да обухвати курс основног стручног
оспособљавања су [1]:
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− општи захтеви којима се регулише транспорт опасне робе,
− главне врсте опасности,
− информације о заштити животне средине путем надзирања транспорта отпада,
− одговарајуће превентивне мере и мере безбедности за разне врсте опасности,
− обележавање и означавање листицама опасности,
− означавање великим листицама опасности и обележавање наранџастим таблама,
− шта возач треба, односно шта не треба да чини у току транспорта опасне робе,
− забрана заједничког товарења у исто возило или контејнер,
− мере предострожности које треба предузети у току утовара или истовара опасне робе,
− саобраћајна ограничења у тунелима и упутства о понашању у тунелима,
− свесност о значају безбедности.
За разлику од основног курса, специјалистички курсеви сходно намени обухватају одређене
додатне теме. На пример, курс специјалистичког стручног оспособљавања који се односи на
транспорт у цистернама, између осталог, обухвата теоријска знања о различитим системима
за пуњење и пражњење цистерне, као и посебне ADR одредбе које се примењују приликом
коришћења цистерне. Посебне теме које покрива курс специјалистичког стручног
оспособљавања који се односи на транспорт материја и предмета класе 1 у најужем обиму
морају да обухвате посебне врсте опасности у вези са експлозивним и пиротехничким
материјама и предметима, као и посебне захтеве о заједничком товарењу експлозивних
материја. Посебне теме које покрива курс специјалистичког стручног оспособљавања који се
односи на транспорт радиоактивних материја класе 7 морају да обухвате посебне врсте
опасности у вези са јонизујућим зрачењем, посебне захтеве за комаде, руковање, заједничко
товарењe и слагање радиоактивних материја, као и посебне мере које треба предузети у случају
удеса приликом транспорта радиоактивних материја [2].
ADR SERTIFIKAT O OBUCI VOZAČA

(fotografija
vozača)

VAŽI ZA KLASU(E) ILI UN-BROJEVE:

1. Br. sertifikata
2. Ime
3. Prezime
4. Datum rođenja
5. Državljanstvo
6. Potpis vozača
7. Organ koji izdaje
8.Važi do: (dan/mesec/god)

U CISTERNAMA

IZUZEV U
CISTERNAMA

9. Umetnuti klasu
ili UN broj(eve)

10. Umetnuti klasu
ili UN broj(eve)

Слика 2. Сертификат о стручној оспособљености возача (предња и задња страна)
1
Слика 2. Сертификат о стручној оспособљености
Извор: [2] возача (предња и задња страна)
Након завршетка одређене обуке за возаче, кандидат стиче право изласка на испит који
одговара курсу који је похађао и полаже испит код министарства. Сертификат о стручној
оспособљености возача (слика 2) треба да се изда након завршетка основног курса, под
условом да је кандидат положио завршни испит, као и након одслушаног специјалистичког
курса и положеног испита који се односи на транспорт у цистернама или на транспорт материја
или предмета класе 1 или транспорт радиоактивних материја класе 7 [9]. Овај сертификат важи
пет година.
2.3 Обучавање осталих учесника у транспорту опасне робе
Лица чије се дужности односе на друмски транспорт опасне робе, претходно морају похађати
обуку о захтевима којима се регулише транспорт ове робе, а која је прилагођена њиховим
одговорностима и дужностима.

686

Овај захтев примењује се на појединце као што су запослени код друмског превозника или
пошиљаоца робе, запослене који раде на утовару или истовару опасне робе, лица запослена
код организатора транспорта и возаче возила који немају сертификат, а учествују у
операцијама друмског транспорта опасне робе. Према [7], овај сертификат важи две године.

Слика 3. Потврда о стручној оспособљености запосленог
Извор: [8]

На пример, доказ о реализованој обуци руковалаца опасном робом је записник о реализованој
обуци о стручној оспособљености запослених на пословима у транспорту опасне робе, као и
потврда о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасне робе (слика
3).
2.4 Овлашћено тело за стручно оспособљавање – Rico training centre
Rico Training Centre је јавно признати организатор активности образовања одраслих
Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије за стручно
оспособљавање кадрова – возача и лица која организују и одговорна су за послове превоза. Од
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре овај центар поседује
решење за стручно оспособљавање возача и саветника за безбедност у транспорту опасне робе.
Обуке се реализују у складу са наставним планом и програмом одобреним од стране Одсека
за транспорт опасне робе у оквиру Министарства грађевинасртва, саобраћаја и
инфраструктуре и усклађени су са националним законодавством и потврђеним међународним
ADR споразумом.
Програм стручног усавршавања возача у транспорту опасне робе у Rico Training Centre-у је
похађао велики број кандидата из различитих привредних друштава и државних институција.
С обзиром на то да је пракса у центру да кандидати на крају реализоване обуке попуњавају
анкетне упитнике којим оцењују организацију обуке и предаваче, вишегодишње искуство је
показало да су кандидати изузетно задовољни реализованом обуком и посвећеношћу
предавача. Сви кандидати на обуци добију одговарајуће пратеће материјале који им помажу
да лакше савладају материју и припреме се за полагање испита код министарства.
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Центар спроводи следеће програме стручног оспособљавања возача у транспорту опасне робе
за кандидате који први пут стичу сертификат или обнављају знање:
- основну обуку,
- специјалистичку обуку за транспорт у цистернама,
- специјалистичку обуку за транспорт ескплозивних материја и предмета класе 1.
У обављању управљачких активности, менаџмент организације се готово свакодневно суочава
са одређеним тешкоћама и изазовима, трудећи се да их правовремено и на оптималан начин
решава. У овим активностима учествују сви нивои менаџмента организације - стратешки,
средњи и оперативни. Сваки у свом домену одговорности и у границама својих компетенција
[3].
Као што је на то указано, саветник за безбедност у транспорту опасне робе је одговорно лице
чија ја дужност да контролише комплетан процес транспорта опасне робе у компанијама као
учесницима у транспорту опасне робе. Одговарајућа обука кандидата за саветника за
безбедност је неопходна у циљу њихове квалитетне припреме за све обавезе и радне задатке
који им се свакодневно намећу, а уз поштовање свих стандарда и прописа, а нарочито промена
које се дешавају на сваке две године у ADR споразуму. Континуиранo обучавање саветника за
безбедност омогућава да одрже своје знање, вештине и способности на ниво који омогућава
ефикасно и безбедно обављање транспорта опасне робе [4]. У овом центру, обука за саветнике
за безбедност у транспорту опасне робе се реализује кроз теоретску наставу и практична
вежбања и задатке. До сада је програм ове обуке похађао велики број кандидата из приватних
компанија, јавних комуналних предузећа, као и државних институција.
3. ЗАКЉУЧАК
Према Закону о транспорту опасне робе [9], као и према ADR споразуму [1], сви запослени у
транспорту опасне робе морају бити обучени у вези са захтевима које транспорт опасне робе
поставља у оквиру њихових радних обавеза и одговорности. У пракси то су саветници за
безбедност у транспорту опасне робе, возачи и руковаоци чија се компетентност потврђује
одређеним сертификатом. Сертификат за саветника и возача у нашој земљи издаје надлежно
министарство - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, док сертификат
за руковаоца издаје саветник за безбедност.
Дакле, за добијање сертификата у нашој земљи, кандидат мора да заврши обуку и положи
испит који је одобрен од стране министарства. Главни циљ обуке за саветника за безбедност
је да кандидат стекне одговарајуће прописано и утврђено знање, док су циљеви основне и
специјалистичке обуке да возачи постану свесни опасности које могу настати током
транспорта опасне робе, као и да умеју да реагују у конкретним догађајима који могу да се
догоде код обављања транспорта опасне робе. Коначно, циљ обуке руковаоца је да омогући
њихов безбедан рад, на пример, на утовару или истовару опасне робе, као и возачима који
немају сертификат а учествују у операцијама друмског транспорта опасне робе.
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УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ВОЗАЧА
У ТРАНСПОРТНОЈ КОМПАНИЈИ
Рајко Јовић1, „НАФТАГАС – Транспорт” Нови Сад
Војислав Нешковић2, „НАФТАГАС – Транспорт” Нови Сад

Апстракт: У раду је приказана неопходност да се ради безбедног учешћа возила компаније
успостави систем обуке свих лица која управљају возилима у компанији, а као пример приказан
је успостављен систем обука професионалних возача и корисника возила – аматера у једној
транспортној компанији. Након сагледавања ризика за сваког возача у компанији израђена је
матрица обука возача и корисника возила према елементима неопходне обуке. У раду је
такође указано да је неопходно као предуслов за успостављање система обука возача у
компанији донети основни пропис – правилник који ће уредити ту област. У конкретној
транспортној компанији, на основу описаног система обука, у периоду од 2015. до 2019.
године преко 2.000 возача прошло је одређене видове обуке унапређења знања, вештина и
унапређења начина вожње кроз обуке безбедне и економичне вожње, а што је имало као
резултат у компанији, поред смањења учешћа у саобраћајним незгодама и смањења
последица у тим незгодама, и постизање одређених позитивних економских ефеката.
Кључне речи: унапређење, возачка знања и вештине, безбедност саобраћаја, компанија.

IMPROVING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF DRIVERS IN THE
TRANSPORT COMPANY
Abstract: The paper presents the necessity to establish a training system for all persons operating
vehicles in the company for the safe participation of the company's vehicles, and as an example shows
the established training system for professional drivers and amateur vehicle users in one transport
company. After considering the risks for each driver in the company, a matrix of training of drivers
and vehicle users according to the elements of necessary training was made. The paper also points
out that it is necessary as a precondition for the establishment of a system of driver training in the
company to adopt a basic regulation - a rulebook that will regulate this area. In a specific transport
company, based on the described training system, in the period from 2015 to 2019, over 2,000 drivers
underwent certain types of training to improve knowledge, skills and improve the way of driving
through safe and economical driving training, which resulted in the company , in addition to reducing
the participation in traffic accidents and reducing the consequences in those accidents, and achieving
certain positive economic effects.
Keywords: improvement, driving knowledge and skills, traffic safety, company.
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1. УВОД
Успостављање доброг система обука лица која управљају возилима желе све транспортне
компаније - предузећа која у свом саставу имају возни парк (у даљем тексту ВП) и врше превоз
путника и терета било за сопствене потребе или за потребе других. Законом о безбедности
саобраћаја на путевима у члану 297. дефинисано је да: „Привредно друштво или друго правно
лице, односно државни орган и орган јединице локалне самоуправе и предузетник који врши
превоз у друмском саобраћају, дужно је да организује и обавља контролу над испуњеношћу
услова за учешће у саобраћају на путу њихових возила и возача, а посебно условима у погледу
времена управљања и одмора возача, као и услова предвиђених другим прописима од којих
зависи безбедност саобраћаја и води прописане евиденције и обезбеди да ти услови буду
испуњени.“ [1] Један од основних начина испуњења наведених услова у Закону је
успостављање сврсисходног и ефикасног система обука возача и корисника возила и у
транспортним компанијама – предузећима.
На почетку је важно дати одговор на основно питање: Шта је систем обука возача и корисника
возила и како га успоставити?
Систем обука у транспортној компанији - предузећу подразумева читав низ активности
превасходно превентивних, којима се постиже добијање комплетно припремљених возача, или
корисника возила, за безбедно управљање возилима. Са друге стране, успостављени систем
обука има директан утицај на економске показатеље транспортне компаније - предузећа,
искоришћеност ВП, број саобраћајних незгода (у даљем тексту СН), број и тежину последица
у СН, висину штете проузроковане СН итд.
У овом раду биће приказани начини реализације активности кроз теоријске и практичне обуке,
чији циљ је оспособљавање возача и корисника возила за квалитетно, стручно, и безбедно
управљање различитим возилима у сложеним путним условима саобраћаја, као и унапређење
постојећих возачких знања и вештина.
У наставку рада биће приказан пример успостављања система обука и оспособљавања у
транспортној компанији која у свом ВП има 1.250 разних врста и типова возила, од путничких,
којих има највише, 850, преко лаких теретних и теретних до специјалних која се користе у
екстремним условима по некатегорисаним путевима. Путничка возила користи преко 4.000
возача аматера, односно возача којима основна делатност није управљање возилом (у даљем
тексту корисници возила), док су преко 300 возача професионални возачи, и то најчешће
возачи теретних возила, а број корисника теретних возила је око 350.
2. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОБУКА КОД ВОЗАЧА И КОРИСНИКА ВОЗИЛА
Систем обука представља скуп активности које je потребно предузети у транспортној
компанији - предузећу, а у циљу обезбеђивања довољног знања код ангажованих возача и
корисника путничких и теретних возила.
Стручњаци који се баве транспортом свесни су да садашње време карактерише брз развој
тржишта у условима високо-развијених технологија, што доводи и до потребе за развојем
компетенција професионалних возача. Потребе тржишта за квалификованим и обученим
професионалним возачима су далеко веће од броја возача који се обезбеђује кроз систем
школства, тако да се ова разлика попуњава кадровима који желе, или су мотивисани на неки
други начин (нпр. материјални услови) да се баве овом професијом. Ова група возача се
обучава кроз систем ауто школа, које нису намењене да обезбеде селекцију и професионални
ниво обуке, посебно за специфичне транспортне компаније.
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Возачи су на тржишту у Р. Србији били потцењени као квалификована стручна радна снага. У
дужем временском периоду, пред њих су постављани све већи и већи захтеви, како
технолошки тако и нормативни, а врло мало се радило на њиховој едукацији. [2]
Менаџмент транспортне компаније - предузећа, свестан је да је на тржишту мали број возача
са одговарајућим компетенцијама, практичним и техничким знањем. Са друге стране, и ако га
нађу, поставља се питање колико наведени возач познаје возило и техничке захтеве новог
послодавца, односно транспортну компанију. Да би се код возача створила добра
предиспозиција за безбедно учешће у саобраћају, потребно је да возач поред одговарајућих
знања поседује и висок ниво вештине управљања моторним возилом. Возач треба да буде
оспособљен да одговори свим захтевима који се постављају пред њим, за време реализације
транспорта, а који укључују специфичност возила и терета.
Савремени приступ транспорту, захтева од возача много више од управљања возилом. Од њега
се очекује низ вештина и знања, неопходних при пријему и предаји робе, контроли робе,
познавању својстава робе у транспорту и сл. Систем обука обухвата стицање знања и вештина
возача и корисника возила, по унапред утврђеном плану и програму. Кроз реализацију система
обука развијају се теоријске и практичне вештине возача и корисника возила.
На примеру наше транспортне компаније, у оквиру компаније успостављене су различите
категорије возача и корисника, које обављају различите врсте транспорта. Могу се
идентификовати следеће категорије возача који управљају возилима у нашој компанији:
1. Професионални возачи путничких возила,
2. Професионални возачи теретних возила,
3. Корисници теретних возила,
4. Корисници путничких возила и
5. Корисници теренских возила.
Свих наведених пет категорија возача, разликују се по категорији возила којим управљају,
старосној доби, по радним активностима које обављају, нивоу знања и искуства у управљању
возилом, нивоу знања и свести о значају безбедности саобраћаја [4].
Потребно је навести да корисници моторних возила, при реализацији свакодневних радних
активности, имају потребу за коришћењем возила. Они поседују одговарајућу, важећу возачку
дозволу, али, често немају искуства у управљању возилима са одређеним карактеристикама.
Другу страну чине возачи професионалци који имају возачку дозволу и имају или немају
искуство. За пет наведених категорија возача, неопходно је обезбедити обнављање, односно
ширење знања и искуства у управљању возилима различитих категорија.
Свако возило се разликује по својој конструкцији, димензијама, снази, врсти преносног
механизма, као и уређајима и опреми, која је саставни део возила. Већина ових уређаја и
опреме на возилу, разликује се од произвођача до произвођача. Савремене транспортне
компаније - предузећа врше процену ризика пре упућивања на транспортни задатак, како би
се смањио ризик везан за здравље и сигурност током реализације транспортних задатака.
Процена ризика потребно је да се врши за сваку вожњу, па чак и при реализацији свакодневних
активности.
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Руководство транспортне компаније - предузећа ће делегирати задатак, водећи рачуна да
задатак врши неко ко је:
− компетентан, односно ко поседује вештине, знање и искуство потребно за реализацију
задатка и
− најобученији за процес транспорта, било да се ради о возачу или кориснику.
За реализацију задатака повремено је потребно укључити као подршку и саветодавно и
стручњаке из појединих области и ван компаније - предузећа.
Процена ризика у транспорту и саобраћају односи се на препознавање и предузимање
разумних мера за контролу, смањење или елиминисање ризика, за свако радно место. Ризик у
саобраћају је увек присутан, и спада у велики ризике, непажња појединаца и непредузимање
одговарајућих радњи, може нанети опасност и штету како транспортном предузећу тако и
трећим лицима.
Циљ сваке транспортне компаније - предузећа су да има компетентне и способне возаче, који
ће своје радне активности обављати на сигуран начин. Да би се то постигло, потребно је
позитивно одговорити на следећа питања:
− Да ли је прецизирано у транспортној компанији - предузећу или предузећу које врши
транспорт за сопствене потребе, који су нивои вештина и стручности потребни да би се
реализовали радни задаци возилом, на сигуран и безбедан начин, уз правилну употребу
возила?
− Да ли се врши провера нивоа теоријских и практичних знања приликом регрутовања
возача или корисника возила, односно периодично, након њихове регрутације?
− Да ли је утврђена политика транспортне компаније - предузећа, везано за коришћење
возила и обуке возача, односно корисника возила.
Пред транспортну компанију - предузеће постављају се и додатна питања, које се односе на
обуке возача и корисника:
− Да ли транспортна компанија - предузеће поседује општи правилник за обуку возача и
корисника возила?
− Да ли транспортна компанија - предузеће организује обуке возача - дајући предност
онима који су највише изложени ризику, нпр. они који прелазе годишње велики број
километара, возачи који мењају средство рада, односно возило, возачи који су учесници
у већем броју незгода?
− Да ли транспортна компанија - предузеће возачима организује додатне обуке, којима се
обезбеђује већи степен безбедности у управљању возилом, као што је коришћење
дефанзивне технике вожње, или како се врши правилан утовар и истовар терета?
− Да ли транспортна компанија - предузеће спроводи анализу и оцењивање потребе за
периодичним обукама, укључујући захтев за како за новим обукама, тако и за
„освежавањем“ већ спроведених обука?
− Да ли транспортна компанија - предузеће проверава компетенције лица, која спроводе
обуке.
Сва наведена питања представљају основ за успостављање система обука у транспортној
компанији - предузећу. Да би се добили одговори на наведена питања у конкретној
транспортној компанији успостављен је систем IVMS (енгл. In Vehicle Monitoring System), који
представља систем за континуирано праћење коришћења возила у циљу оптималне употребе
возног парка и подизања целокупног нивоа безбедности саобраћаја [3].
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Целокупни систем IVMS се може поделити на две целине:
− Праћење рада возила (1.250 возила) и
− Праћење рада возача (300 професионалних и преко 3.000 возача аматера).
Праћење рада возила обухвата:
− Мерење пређеног пута возила, праћење положаја, путање, стања кретања и у реалном
времену;
− Праћење брзине, прекорачења брзине на различитим категоријама саобраћајницама –
зоне кретања;
− Праћење времена рада и параметара рада мотора возила;
− Праћење потрошње горива, помоћу података са путних рачунара, сонди и пловака
уграђених у резервоаре за гориво;
− Контрола присутности возила у дефинисаним геозонама;
− Зонирање – праћење брзина возила у насељеним местима и по категоризацији путева.
Праћење рада возача обухвата:
− Прекорачење дефинисане брзине за сваког возача;
− Евидентирање времена вожње и пређеног пута и рада појединих уређаја на возилима;
− Преглед начина коришћења возила од стране возача, потрошње горива и
− Додељивање статуса возачу као агресиван или добар дефанзиван.
3. ДЕФИНИСАЊЕ СИСТЕМА ОБУКА КРОЗ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТ –
ПРАВИЛНИК О ОБУЦИ ВОЗАЧА И КОРИСНИКА ВОЗИЛА
Да би се успоставио квалитетан систем обука, потребно је дефинисати , кроз документ, све
елементе битне за реализацију обука. У посматраној компанији - предузећу, израђен је
Правилник о обуци возача и корисника возила. Сврха овог Правилника је да дефинише
планирање, организацију, начин реализације обука, чији је циљ провера и усавршавање знања
возача и корисника моторних возила. Као што је наведено, обука возача и корисника моторних
возила реализује се кроз следеће активности: планирање обука, организација обука,
реализација обука и праћење и контрола реализације обука.
Табела 1. Матрица обука возача и корисника у транспортној компанији – предузећу
Извор: сопствено

Уређај за
психомоторичко
тестирање

Теоријска
обука

Практична
обука

Провера
знања

Проф. возачи путничких возила
– учесници у СН

X

X

X

X

Проф. возачи путничких возила

X

X

Корисници возила - учесници у
СН

X

X

X
X

X

Корисници путничких возила

X
X

Корисници теренских возила

X

X

X

X

Професионални возачи теретних
возила

X

X

X

X

Професионални возачи теретних
возила-учесници у СН

X

X

X

X

Корисници теретних возила

X

X

X

X
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Да би се управљало организацијом и праћењем знања и искуства, предметна транспортна
компанија поседује базу података свих возача и корисника. Приступ бази омогућава
разврставање података о возачима у зависности од категорије којој припадају, односно, да ли
се ради о професионалних или „скривених возача“. Даље, у одабраној категорији могуће је
издвојити групе према нивоу обучености, искуству и вештинама за поједине врсте возила.
Могућност селектовања група омогућава идентификовање циљних група, са свим битним
информацијама којима се обезбеђује квалитетно управљање обукама.
Као успешна метода за идентификацију циљних група и врста неопходних обука, може се
користити Матрица. Као пример за нашу транспортну компанију дефинисана је Матрица у
табели 1. Општи циљ обуке је да створи самоувереног, дисциплинованог и способног возача
путничког, теренског или теретног возила у различитим условима. Посебан циљ код возача
теретних возила и корисника теретних возила је оспособити их за правилно руковање возилом
и опремом на возилу, за основно одржавање и опслуживање возила, које је у надлежности
возача, за безбедан утовар/истовар и осигурање терета током транспорта и за квалитетно и
сигурно управљање теретним возилима у сложеним условима саобраћаја и различитим
теренским условима, са и без уређаја за повећање проходности возила.
Посебан циљ код возача и корисника путничких возила је квалитетно и сигурно управљање
путничким возилима у сложеним условима саобраћаја, на економичан и еколошки прихватљив
начин. Да би се испунили циљеви обука потребно је дефинисати курсеве и програме обука за
сваку врсту корисника и возача возила.
4. КУРСЕВИ У ОКВИРУ ОБУКА, ПРЕМА ВРСТИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Курсеви које је развила наша компанија - транспортно предузеће имају за циљ стварање
самоувереног, дисциплинованог и способног возача/корисника возила кроз:
1. Унапређење постојећих вештина код корисника /возача,
2. Унапређење вештина неопходних за правилну употребу возила у различитим условима
експлоатације и отежаним условима рада,
3. Унапређење знања и вештина неопходних за превазилажење критичних саобраћајних
ситуација на полигону и у јавном саобраћају,
4. Усвајање знања и вештина које ће резултирати смањењем потрошње горива и трошкова
одржавања,
5. Унапређење знања и вештина неопходних за поштовање принципа дефанзивне вожње
и еко вожње као и безбедно учествовање у саобраћају.
У зависности од врсте моторних возила којима корисници и возачи управљају, утврђени су
следећи курсеви:
− Курс возача теретних моторних возила (соло моторних возила),
− Курс возача теретних моторних возила са прикључним возилом,
− Курс руковаоца специјалним моторним возилима савитљивог тубинга и
цементационих агрегата,
− Курс за вожњу теренским возилима у теренским условима,
− Курс руковаоца покретног парног уређаја и каротажних мерења,
− Курс возача руковаоца радним машинама (тракторима),
− Курс руковаоца аутодизалицама,
− Курс возача путничког моторног возила,
− Курс корисника путничког моторног возила,
− Курс руковаоца виљушкаром и
− Курс руковаоца специјалним моторним возилима са надоградњом.
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Курс, својим садржајем треба да обезбеди остварење општих и посебних захтева, а тежиште
обуке да усмере на достизање потребних знања и вештина за квалитетно и сигурно управљање
возилима у различитим условима.
4.1. Општи захтеви за курсеве
Општи захтеви за курсеве су да:
1) својом структуром, садржајем и методиком реализације обезбеде остваривање циљева
и задатака обуке, као и потребну иницијативу и креативност извођача обуке,
2) обезбеде поступност у обучавању и трајност стечених знања, вештина и навика,
3) буду планирани по структури и садржају програма,
4) омогуће исказивање способности и примену знања и вештина, стечених током обуке,
5) омогуће оспособљавање возача и корисника за безбедан рад, очување здравља, људских
живота, имовине и животне средине,
6) обезбеде имплементацију искустава стечених у претходним обукама и
7) обезбеде услове приближне оним који очекују возаче у њиховом будућем раду.
4.2. Посебни захтеви за курсеве
Посебни захтеви за курсеве су да:
1) се возачи упознају са техничко-експлоатационим карактеристикама у обиму
неопходном за управљање возилима и
2) се возачи обуче за самостално и безбедно управљање возилима у различитим сложеним
условима.
4.3. Очекивана знања и вештине након спроведеног курса
Након завршеног курса или обуке, возач треба да буде оспособљен за:
1) правилно руковање и употребу возила и опреме у возилу,
2) самостално и безбедно управљање возилима у различитим сложеним условима
саобраћаја,
3) безбедан ванредни превоз и
4) примену мера неопходних за безбедност и здравље на раду, заштиту животне средине
и заштиту од пожара.
На примеру наше компаније наведене курсеве у периоду од 2015. до 2019. године прошло је
преко 2.000 професионалних возача и корисника. Сваки возач или корисник возила имао је
обуку у трајању одређеног броја часова, возило и инструктора [3, 4]. Позитивни ефекти који
су уочени приликом евалуације примене система обуке возача и корисника возила у
транспортној компанији на крају четворогодишњег периода примене IVMS су следећи:
− Број догађаја на возилима у временском периоду од 4 године смањен је за 29,30%,
− Број саобраћајних незгода у временском периоду од 4 године смањен за је 16,20%,
− Показатељи учесталости саобраћајних незгода на милион пређених km у временском
периоду од 4 године је смањен за 35,2%,
− Укупан износ свих штета на возилима за последње две године смањен је за 21,69%,
− Укупан износ штета од саобраћајних незгода на возилима за последње две године
смањен је за 20,74%,
− Просечан износ штета на возилима за последње две године смањен је за 17,52% и
− Смањење потрошње горива на годишњем нивоу износи 4,80%, или преко 12 милиона
динара.
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5. ЗАКЉУЧАК
Успостављањем система обука возача и корисника службених возила кроз детаљно
дефинисање програма реализације курсева, наша транспортна компанија - предузеће
успоставила је темеље на: провери возачевих знања и вештина безбедног руковања возилом у
саобраћају, обнављању и надградњи стечених вештина и техника управљања возилом,
стицању и усвајању специфичних вештина, навика и рутина при руковању возилима и стицању
и усвајању сигурности у управљању возилом у специфичним условима вожње у саобраћају на
путу и ван њега, као и на промени навика.
Увод у сваки сегмент практичне обуке је обавезно теоријска обука, која је прилагођена темама
које се реализују на практичној обуци. Практична обука се реализује на асфалтном полигону
и теренским стазама прилагођеним специфичним условима кретања путничких, теренских и
теретних возила. Практични облици оспособљавања спроводе се кроз сегменте. Различитом
комбинацијом сегмената и интензитета реализације курсева и обуке сваки програм обуке
подељен је по тежини, почевши од основног тренинга безбедне вожње до напредних нивоа
тренинга.
Из наведеног примера може се закључити да је обука возача битан фактор којим се може
допринети унапређењу понашања возача, повећању безбедности саобраћаја и смањењу
трошкова пословања транспортне компаније. Са друге стране, транспортне компаније, које
посвећују посебну пажњу обуци возача и корисника возила, морају бити спремне да
инвестирање у обуку возача и кадрове.
Убрзаним развојем технологија пред возача се стављају све већи изазови, на које је могуће
одговорити, само уз планско унапређење знања и вештина возача, кроз успостављен систем
обука, за који су дате смернице у овом раду. Свака транспортна компанија - предузеће или
предузеће које свом саставу има возни парк може да следи јасно дате смернице из овог рада
како успоставили систем обука возача и корисника. Транспортне компаније - предузећа
потребно је да раде на развоју својих кадрова, њиховог учења, прилагођавања и непрестаног
усавршавања. Управо овакав овај процес треба да буде део циклуса планирања, извршења,
провера и унапређења знања и вештина професионалних возача и корисника возила.
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УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДРУМСКИ
САОБРАЋАЈ КОРИШЋЕЊЕМ СИМУЛАТОРА ДИГИТАЛНОГ ТАХОГРАФА
И СОФТВЕРА ЗА АНАЛИЗУ ТАХОГРАФСКИХ ЗАПИСА
Жељко Ранковић1, Академија техничких струковних студија Београд
Бобан Ђоровић2, Војна академија Универзитета одбране
Сања Вукајловић3, Rico Training Centre

Апстракт: У раду је приказана реализација пројекта „Оспособљавање студената за
коришћење дигиталног тахографа у возилима за превоз лица и терета и за анализу и контролу
тахографских записа“ који је подржало Министарство просвете и технолошког развоја
2021. године, а који је реализован у Академији техничких струковних студија Београд. Циљ
пројекта био је да се унапреди настава на студијском програму Друмски саобраћај и да се
омогући студентима да прошире ниво знања и вештина у познавању дигиталног тахографа
и његовог правилног коришћења. У оквиру пројекта набављен је симулатор дигиталног
тахографа и софтвер за анализу тахографских записа, као и остали потребни елементи за
пренос информација са тахографа на рачунар, односно да се анализирају и архивирају подаци
о времену вожњи, одмора и других радних активности возача и посада возила. У раду су
описани симулатор и софтвер за анализу тахографских записа, као и неопходност познавања
од стране студената теоријских основа, тј. прописа у области примене тахографа.
Кључне речи: симулатор, дигитални тахограф, тахографски запис.

IMPROVEMENT OF TEACHING ON THE STUDY TRAFFIC STUDY PROGRAM
USING THE DIGITAL TACHOGRAPH SIMULATOR AND TACHOGRAPH
RECORD ANALYSIS SOFTWARE
Abstract: The paper presents the realization of the project "Enabling students to use digital
tachograph in vehicles for transport of persons and goods and for analysis and control of tachograph
records" supported by the Ministry of Education and Technological Development in 2021, which was
implemented at the Academy of Technical Vocational Studies Belgrade. The aim of the project was
to improve the teaching of the study program Road Traffic and to enable students to expand the level
of knowledge and skills in the knowledge of digital tachograph and its proper use. The project
provided a digital tachograph simulator and software for analyzing tachograph records, as well as
other necessary elements for the transfer of information from the tachograph to the computer, ie to
analyze and archive data on driving time, rest and other work activities of drivers and vehicle crews.
The paper describes the simulator and software for the analysis of tachograph records, as well as the
need for students to know the theoretical foundations, ie. regulations in the field of tachograph
application.
Keywords: simulator, digital tachograph, tachograph record.
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1. УВОД
У оквиру могућности за унапређење наставе на високошколским установама, Академија
техничких струковних студија Београд аплицирала је, на основу јавног позива Министарства
просвете и технолошког развоја Рeпублике Србије, са пројектом „Оспособљавање студената
за коришћење дигиталног тахографа у возилима за превоз лица и терета и за анализу и
контролу тахографских записа“ (ОСКДТ). Пројекат је прихваћен и почела је његова
реализација 2021. године, а завршетак пројекта планиран је до краја 2022. године. Циљ овог
пројекта је стицање вишег нивоа знања и вештина применљивих у пракси и раду у
компанијама и предузећима које се баве превозом путника и терета, као и унапређење знања
и вештине употребе информационих технологија у настави, и то овладавањем рада са
дигиталним тахографом (ДТ) специјализованим софтвером за анализу тахографских листића
и исписа из ДТ и података сачуваних на картици возача и тахографу у складу са садржајем
наведених предмета.
Обзиром да се до сада настава у вези коришћења дигиталних и аналогних тахографа са
студентима реализовала у оквиру само једне теме из предмета Безбедност саобраћаја – два
часа предавања и два часа вежби, и то искључиво аудио-визуелним методама (предавање са
презентацијом, у оквиру које су биле слике примера), а имајући у виду да возачи у оквиру свог
усавршавања и обуке за стицање СПС сертификата морају да имају значајно виши ниво знања
од тога, постало је јасно да се овај сегмент наставе мора унапредити. У оквиру пројекта
планирано је да се унапреди настава на четири предмета на основним и мастер струковним
студијама студијских програма из поља Саобраћајног инжењерства (Јавни градски превоз,
Организација и технологија друмског транспорта, Безбедност саобраћаја и Вештачење
саобраћајних незгода), при чему ће студенти, поред теоријског дела о дигиталном тахографу,
имати могућност да науче и да на симулатору практично раде са дигиталним тахографом.
Такође ће бити обучени и да контролишу рад возача у погледу података који се евидентирају
на дигиталном тахографу и картицама возача, односно да идентификују прекршаје из те
области и да користе софтвер за анализу тахографских записа и на тахографским листићима
за аналогне тахографе.
У оквиру опреме неопходне за реализацију овог пројекта покренута је набавка:
− симулатора дигиталног тахографа (ДТ),
− двостраног скенера за тахографске листиће,
− софтвера „Tachospeed“ и читача картица возача,
− USB за пренос података са ДТ,
− рачунара са капацитетом за снимање и обраду података са ДТ и
− потрошног материјала (траке за штампач ДТ и тахографски листићи).
Поред опреме извршена је набавка и литературе о прописима о времену вожње и одмора
возача и посада, дигиталним и аналогним тахографима и обука наставника за рад са
симулатором и специјализованим софтвером.
2. ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ РАДНОГ ВРЕМЕНА ВОЗАЧА И ТАХОГРАФА
У Европској унији, Уредбом (ЕЗ) бр. 561/2006, која је делом измењена Уредбом (ЕУ)
2020/1054 [1], утврђена су правила о времену вожње, паузама и времену одмора возача
теретних возила и аутобуса са циљем побољшања услова рада и безбедности друмског
саобраћаја. Уредбом (ЕУ) бр. 165/2014, која је такође делом измењена
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Уредбом (ЕУ) 2020/1054, утврђени су захтеви везани за израду, уградњу, употребу,
испитивање и проверу тахографа који се морају уградити у возила која спадају у подручје
примене Уредбе (ЕЗ) бр. 561/2006.
Уредба (ЕЗ) бр. 561/2006 примењује се на друмски саобраћај робе возилима где највећа
допуштена маса прелази 3,5 t, и на друмски превоз путника возилима која су прилагођена за
превоз више од 9 особа (укључујући и возача). Од 01.07.2026. године, ова Уредба примењиваће
се и на друмски превоз робе у међународном превозу или током каботаже за возила чија
највећа допуштена маса, укључујући приколицу или полуприколицу, прелази 2,5 t. Ова Уредба
примењује се, независно од земље где је возило регистровано, на друмски превоз унутар ЕУ
земаља и између ЕУ земаља, Швајцарске и земаља Европског економског простора (ЕЕП).
Минимални услови за спровођење ове Уредбе дефинисани су Директивом 2006/22/ЕЗ, која је
измењена Директивом (ЕУ) 2020/1057. [2] Овим Директивама настоји се осигурати правилна
примена и усклађено тумачење социјалних правила у подручју друмског превоза
успостављањем минималних захтева за уједначене и делотворне контроле од стране држава
чланица и придржавањем одговарајућих одредби. Ове контроле треба да служе смањивању и
спречавању кршења правила и повећању безбедности друмског саобраћаја. Наведеном
Директивом се од земаља ЕУ захтева увођење система степенованог ризика за превозна
предузећа на темељу релативног броја и тежине повреда прописа које поједина предузећа
почине. Предузећа са високим степеном ризика ће бити детаљније и чешће контролисана.
Према Уредби (ЕУ) бр. 165/2014, потребно је уградити тахографе у сва возила преко 3,5 t која
служе за друмски превоз робе, те у возила која превозе више од 9 особа (укључујући и возача),
уз одређене изузетке од 1.07.2026. године, од када се тахографи морају да уграде у возила
преко 2,5 t која учествују у међународном друмском саобраћају или операцијама каботаже.
Технологија тахографа је прво са аналогне прешла на дигиталну а затим са дигиталне на
напреднију дигиталну, тј. паметну (смарт) технологију. Уредбом (ЕУ) бр. 165/2014 уводе се
правила за паметне (смарт) тахографе - нову генерацију уређаја уграђених у возила, у циљу
провођења ЕУ законодавства о времену управљања возилом и раздобљима одмора за
професионалне возаче. Ови тахографи су обавезни у свим новим возилима регистрованим
након 15.06.2019. године. Паметни тахографи осигуравају аутоматизовано снимање података,
путем сателитског позиционирања времена вожње, одмора и времена одмора, као и раздобља
расположивости и осталих послова које предузима возач. Ови би уређаји требало да повећају
и поштовање правила и да омогуће рано откривање могућих превара или злоупотреба са
тахографима.
Правила која су Уредбом (ЕУ) 2020/1054 измењена у односу на Уредбу 165/2014 су:
− Смарт тахограф друге генерације ће бити обавезан за сва возила у међународном
саобраћају најкасније од 21.08.2024. године;
− Смарт тахограф друге генерације ће бити обавезан од 1.07.2026. године за возила у
међународном транспорту која прелазе преко 2.5 t највеће дозвољене масе;
− Осим локације које сад бележи, смарт тахограф ће аутоматски морати да мења и назив
државе приликом промене границе. Смарт тахограф ће морати да бележи локацију
приликом обављања утовара или истовара;
− На возилима која немају смарт тахограф на којем се аутоматски бележи промена назива
државе, возачи ће морати сами да пребацују име државе на првом могућем стајалишту
или првом стајалишту приликом преласка границе државе (ступа на снагу 2.02.2022.
године);
− Подаци о прекорачењу максималног времена вожње ће бити доступни контроли
приликом даљинског скидања података (а не само као до сада за податке у вези
манипулација, догађаја, регистрације, вожње без картице);
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− Контрола на путу ће се од 1.01.2025. године вршити за уназад 56 дана (не више за 28
дана).
Наведена област уређена је у Републици Србији Законом о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима, [3], који је настао издвајањем два члана из Закона о
безбедности саобраћаја на путевима [4], њиховом разрадом и проширивањем у складу са
европским директивама.
Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима уређују се: радно
време, паузе и одмори посаде возила у друмском превозу; време управљања возилом; услови
које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине, у погледу одобрења типа и начин
коришћења тахографа, тахографских листића и тахографских картица као и возила у која мора
бити уграђен тахограф, односно граничник брзине; издавање тахографских картица и услови
за избор произвођача тахографских картица; послови у вези са тахографима и граничницима
брзине и услови за издавање дозволе радионице за тахографе; службене евиденције и надзор
над спровођењем овог закона у циљу повећања безбедности саобраћаја на путевима,
безбедности и здравља на раду чланова посаде возила.
Наведеним Законом потврђено је да се при обављању међународног превоза примењују , поред
одредби тог закона, и одредбе потврђеног Европског споразума о раду посаде на возилима која
обављају међународне друмске превозе (АЕТР) које су ратификоване такође посебним
законом у Скупштини Републике Србије [5], као и одредбе подзаконских аката донетих на
основу овог закона, а пре свега Правилника о начину коришћења тахографа. [6]
3. СИСТЕМ ДИГИТАЛНОГ ТАХОГРАФА
Дигитални тахографи су надзорни уређаји, који се уграђују у возила и служе за аутоматски
или полуатоматски приказ записа података о кретању возила и понашању њихових возача.
Дигитални тахограф уместо аналогног записа на тахографске листиће користи дигитални
запис на меморијској картици, која гласи на возача.
Да би се процес наставе студената струковних студија што више приближио захтевима праксе
у коришћењу тахографа, првенствено дигиталних, али и са потребним знањима за коришћење
аналогних тахографа, неопходно је да се прикаже студентима систем дигиталног тахографа
(али и систем аналогног тахографа који је још увек у употреби).
Искуство показује да је аналогним тахографом лако манипулисати, нпр. некоришћење
тахографског улошка, механичко или електромагнетско утицање на параметре. Да би се стало
на крај манипулисању аналогним системом осмишљено је увођење напредне опреме,
састављене од јединице за возило и личне картице возача. Стога је највећа и најбитнија разлика
између аналогних и дигиталних тахографа употреба „паметне тахографске картице“ уместо
досадашњих тахографских листића и то што се подаци о времену вожње, одморима возача,
брзини и другим активностима чувају и на картици и у самом тахографу, а не само на
тахографском листићу, као код аналогних тахографа.
Прва иницијатива Комисије за развијање дигиталних тахографа датира из 1992. године, док су
прва правила у ЕУ усвојена 1998. године Уредбом (ЕЗ) број 2135/98. Технички захтеви за
дигиталне тахографе објављени су 2002. године (ЕЗ) број 1360/2002. (Анекс 1Б) од стране
Главне управе за енергију и превоз Европске комисије.
Увођење дигиталног тахографа у ЕУ започело је 05.08.2005. године када су за то спремне
чланице могле започети с његовом применом. За све друге чланице ЕУ, обавезна примена била
је од 1. маја 2006. године, с тим да су државе морале бити спремне за издавање смарт картица
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од 11. априла 2006. године. Република Србија је преузела обавезу да уведе у примену
дигиталне тахографе у теретном и путничком друмском саобраћају, у складу са важећим
прописима ЕУ. До тада је требало створити законске и инфраструктурне предуслове за
прелазак са аналогних на дигиталне тахографе, који су од 01. маја 2006. године обавезни у
свим земљама ЕУ, а остали, међу којима и Република Србија, имали су обавезу да их уведу до
16. јуна 2010. године.
Уградња дигиталног тахографа обавезна је за теретна возила носивости преко 3,5 t и за
путничка са више од 8 седишта. Сврха увођења дигиталног тахографа је да: појача принуду,
унапреди фер конкуренцију (између возача који поштују и оних који не поштују прописе),
побољша безбедност у саобраћају и одржи задовољавајуће социјалне стандарде. Нова опрема
је замишљена тако да се сам дигитални тахограф може посматрати као „меморија возила“ или
„црна кутија“ возила у које је постављен, а картица возача као меморија радњи које возач
обавља.
Карактеристике дигиталних тахографа су:
− бележи и похрањује активности возача,
− потпуно је дигитализован и врло отпоран на манипулацију,
− ради са четири врсте картица: (картица возача, картица радионице (сервиса, поправке),
картица компаније и картица контролног лица),
− приказује податке преко дисплеја, штампача или конектора за преузимање,
− допушта возачу да убацује ручно неке од података и
− просечна меморија обезбеђује чување података за 365 дана.
Дигитални тахограф се састоји од јединице у возилу, која се састоји од штампача, два читачаслота за тахографску картицу, екрана (дисплеја) и сензора повезаног са мењачем. На слици 1
приказан је изглед комплетног система дигиталног тахографа у возилу.

Слика 1. Елементи система дигиталног тахографа у возилу [7]
Елементи система дигиталног тахографа су: инструмент табла, дигитални тахограф у возилу,
исписи, тахографске картице, софтвер за читање података са картица и дигиталног тахографа
и сензор за регистровање података пута, брзине у реалном времену.
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За време коришћења дигиталног тахографа у возилу мора да се налази: информативна
налепница и уверење о исправности тахографа, које издаје овлашћена радионица - радионица
која има важећу дозволу издату од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
4. СИМУЛАТОР ДИГИТАЛНОГ ТАХОГРАФА И СОФТВЕР „TACHOSPEED”
За потребе наставе са студентима струковних студија на студијском програму Друмски
саобраћај, у наставу је уведено коришћење симулатора дигиталног тахографа и софтвера за
анализу података са записа из аналогног и дигиталног тахографа. Симулатор дигитаног
тахографа, са означеним елементима. приказан је на слици 2.
Увођење наведених унапређења у извођење наставе има ефекте у подизању нивоа знања и
вештина студената у раду са дигиталним тахографима, а посебно у контроли тахографских
записа које су возачи у обавези да предају диспечерима или другим руководиоцима у
компанијама која имају возила са уграђеним тахографима. Императив подизања нивоа знања
струковних инжењера друмског саобраћаја је и у чињеници да је кроз стицање лиценци
професионалних возача (СПС сертификата) значајно унапређен ниво знања возача, са којима
ће струковни инжењери друмског саобраћаја по природи посла радити и не смеју знати мање
од возача из ове области, а такође и да су уштеде компаније због правилног коришћења
тахографа и неплаћања високих износа казни у Европској унији за прекршаје из ове области,
сасвим довољан разлог да се још у току наставе унапреди ниво знања на свим предметима на
којима се обрађује коришћење возила на којима се обавезно уграђује тахограф (Организација
транспорта, Јавни превоз путника, Безбедност саобраћаја, Вештачење саобраћајних незгода).

Слика 2. Симулатор дигиталног тахографа

Извор: https://www.fleet.vdo.com/media/1991/dtco-demokoffer_1_-07112018.pdf
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Софтвер Тachospeed за обраду и анализу података са дигиталног и аналогног тахографа је
развијен од стране пољске компаније Infolab. До сада је произвођач развио две основне верзије
софтвера: комерцијална и контролна верзија. Комерцијалну верзију примењује значајан број
привредних друштава широм Европе која располажу возним парковима опремљеним
тахографима, док је контролна верзија у употреби од стране великог броја контролних органа,
међу којима су и контролни органи Републике Србије - Републичка инспекција за саобраћај и
Саобраћајна полиција МУП-а Србије. Примена софтвера и пратеће опреме контролним
органима омогућава брзу и ефикасну контролу возача на путу и у седишту фирме, како је
законом и предвиђено.
Софтвер је једноставан за употребу и уз одговарајућу обуку, могу га користити корисници
различитих нивоа образовања и квалификација у свом свакодневном раду. С обзиром да је
софтвер усклађен са Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима [3] и да обилује низом графичких приказа и илустрација практичан је за
едукацију студената на тему прописа о времену вожње и одмора посаде возила и употребе
тахографа, на високошколским установама. Имајући у виду захтеве тржишта рада и очекивања
послодаваца у погледу укључења новозапослених кадрова у самостално обављање
свакодневних обавеза у што краћем периоду, студенти се кроз практичан рад на софтверу могу
оспособити за брзо испуњење очекивања и потреба послодаваца. Едукација студената на тему
прописа о радном времену члана посаде возила у друмском саобраћају је посебно значајна
њиховим будућим послодавцима, јер су за прекршаје у предметној области запрећене изузетно
високе новчане казне које плаћају и возач и одговорно лице у привредном друштву и само
привредно друштво. Потребно је током едукације применити што већи број практичних
примера из праксе привредних друштава, јер ће једна од њихових главних обавеза бити управо
планирање радног времена возача у складу са законом и контрола рада возача.
Софтвер се састоји од три основна модула за рад: аналогни, дигитални и контролни
(евиденциони) модул. Аналогни модул служи за обраду и анализу активности возача са
листића аналогног тахографа. Листићи аналогног тахографа се прво скенирају, након чега се
део података уноси ручно: име и презиме возача, датум, место почетка, место завршетка,
регистрација возила, почетна и крајња километража. Унос ових података је неопходан како би
се подаци са листића повезали са подацима архивираним у бази података. Ручним уносом
потребно је унети и податке евидентиране на потврдама о активностима возача, уколико се
ради о активностима које је у складу са законом потребно обухватити у циљу правилног
обрачуна радног времена возача, на пример ангажовање возача на управљању возилом које је
изузето из области примене Уредбе (ЕЗ) 561/2006 или АЕТР споразума. Приказ обрађеног
листића аналогног тахографа дат је на слици 3.

Слика 3. Обрађен листић аналогног тахографа у Tachospeed софтверу
Извор: сопствено
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Дигитални .ddd фајлови се уносе путем читача података који омогућава очитавање и картица
возача и уређаја дигиталног тахографа. Код обраде .ddd фајлова нема потребе за ручним
уносом података, јер сам софтвер очитава све неопходне податке, па их је потребно само
сачувати у базу софтвера.
Контролни (евиденциони модул) је део софтвера намењен генерисању различитих типова
извештаја за возача и за возило. Неки од извештаја који се најчешће користе су: контролни
извештај прекршаја, детаљно радно време возача, извештај о стављању картица, извештај о
локацијама. Контролни извештај прекршаја је свеобухватан извештај који пре свега приказује
сумарно прекршаје које је возач у контролисаном периоду направио и суму новчаних казни
које су запрећене за начињене прекршаје (слика 4). Предметни извештај даље садржи
графички приказ активности возача по данима у контролисаном периоду (слика 5). Анализом
извештаја овог типа студенти се могу упознати са најчешћим типом прекршаја које возачи
праве у овој области као и са грешкама које њихови руководни кадрови чине приликом
планирања њихових свакодневних рута. Пракса је показала да је управо значајан број
прекршаја начињен недовољном оспособљеношћу кадрова укључених и одговорних за
организацију превоза, праћење и контролу рада возача.
Други типови извештаја се генеришу у зависности од потребе и конкретне ситуације.
Практична примена ових извештаја је посебно изражена током вођења прекршајних
поступака, где се послодавцима даје могућност да докажу да су предузели све превентивне
мере како да до предметних прекршаја не дође, те да смање казне предвиђене за одговорно
лице у привредном друштву и само привредно друштво. С обзиром да судска пракса у овој
области није још потпуно дефинисана, постоји низ ситуација где се и писани прекршаји за
возаче могу оспорити.

Слика 4 Контролни извештај прекршаја
Извор: сопствено
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Слика 5. Графички приказ активности на контролном извештају прекршаја
Извор: сопствено

Правилником о евиденцији радног времена члана посаде возила [8] дефинисани су елементи
које мора садржати недељна евиденција радног времена за сваког возача, а коју послодавци
морају водити за сваког возача појединачно.
Tachospeed софтвер у себи садржи образац недељне евиденције радног времена, те се она
аутоматски генерише након уноса неопходних података.
Изузетно је значајно да се један део едукације студената посвети управо елементима
евиденције, јер се кроз правилну анализу исте могу уочити бројне грешке начињене лошим
планирањем рада возача. Законом су предвиђене високе новчане казне за привредна друштва
која не воде обавезну евиденцију радног времена, те је циљ сваког професионалног
привредног субјекта да имају оспособљене кадрове за вођење евиденције радног времена и
контролу истог.
5. ЗАКЉУЧАК
Област радног времена возача, времена управљања возилом и потребних времена пауза и
одмора је веома важна за безбедно функционисање превоза и терета и путника, односно важан
сегмент оспособљавања возача и руководиоца -менаџера у саобраћајно-транспортним и
другим компанијама које имају возила са уграђеним аналогним или дигиталним тахографима.
Обзиром да је Република Србија од априла 2006. године. преузела обавезу да уведе у примену
дигиталне тахографе у теретном и путничком друмском саобраћају, а у складу са важећим
прописима ЕУ, и да се у сва новопроизведена возила у ЕУ од 2011. године не могу више
уграђивати аналогни тахографи, указала се потреба да се посебна пажња у настави са
студентима студијског програма Друмски саобраћај посвети правилном коришћењу
дигиталних тахографа. Разлози за унапређење знања о тахографима и правилном коришћењу
истих су проистекли и из интензивне обуке професионалних возача у овој области у последње
три године, а и из интереса компанија да не плаћају високе износе казни због чињења
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прекршаја од стране возача или због неадекватног планирања рада возача, што је у вези са
овом области. Захваљујући аплицирању за пројекат унапређења наставе у високошколским
установама и подршци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за практичан рад
студената у области коришћења дигиталног тахографа набављени су симулатор дигиталног
тахографа и софтвер за анализу података са записа из аналогног и дигиталног тахографа.
Први резултати обуке указују на изузетно задовољство студената променом у начину држања
наставе (вежби) и већ се могу уочити позитивни ефекти у вишем нивоу знања из ове области
- први резултати указују на око 46% унапређења нивоа знања из области наставе које су
подржане радњама на симулатору и коришћењем софтвера.
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